MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ

Zpracoval: PJ event s.r.o.

DATUM
20.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
23.02.2019
25.02.2019
25.02.2019
25.02.2019
27.02.2019
02.03.2019

NÁZEV ČLÁNKU
Startuje soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Investoři, pozor. Soutěž Stavba roku startuje
Stavebnictví zažívá boom
Soutěž o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Klání o titul Stavba roku plzeňského kraje startuje!
Nominace je otevřená
Nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje startuje
Stavba roku Plzeňského kraje čeká na letošní nominanty!
Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje
Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje
Začaly nominace na Stavbu roku
Startuje soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Nominace na Stavbu roku jsou zahájené
Město i kraj vyhlásily soutěž Stavba roku
Stavebnictví zažívá boom
Začala soutěž o titul Stavba roku
Festival Smetanovské dny, Stavby roku Plzeňského kraje
2018, nová publikace o Horníčkovi...

10.05.2019

Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje je letos
přihlášeno 32 staveb
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 32
staveb
Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje se letos
přihlásilo 32 staveb
O Stavbu roku se utká tunel i kino
O titul Stavba roku v Plzeňském kraji soutěží 32 staveb
Do krajské soutěže o Stavbu roku se přihlásilo 32 staveb
O titul Stavba roku usiluje terminál v Šumavské ulici i Nová
Valcha
Kařez zajímá Stavba roku
Plzeňský kraj: Stavba roku
O titul usiluje i Rábské náměstí
O titul usiluje i Rábské náměstí
Kařez zajímá Stavba roku
Vítěze Stavby roku Plzeňského kraje porota i veřejnost
vybírá z 20 staveb
O titul stavba roku kraje bojuje nový terminál v Plzni i
Lobezský park
Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 20
staveb
Z dvacítky nominací na Stavbu roku Plzeňského kraje vybere
vítěze porota i veřejnost

11.05.2019

Dvacítka nejlepších objektů se utká o titul Stavba roku
Plzeňského kraje

16.04.2019
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
22.04.2019
22.04.2019
23.04.2019
24.04.2019
24.04.2019
03.05.2019
09.05.2019
10.05.2019
10.05.2019

ZDROJ
plzensky-kraj.cz
Právo
Plzeňský deník
ZAK TV – Jak žije Plzeňský kraj
qap.cz
regionplzen.cz
plzenskyrozhled.cz
plzen.cz
novinky.cz
Plzeň TV – Zprávy
obec.sumava.eu
ZAK TV - Zprávy
ZAK TV – Plzeň v kostce
plzensky.denik.cz
Mladá fronta Dnes
ČRo Plzeň – Horizont
ceskypohled.eu
plzen.cz
plzensky-kraj.cz
Právo
novinky.cz
regionplzen.cz
qap.cz
rokycansky.denik.cz
ZAK TV - Zprávy
isusice.eu
obec.sumava.eu
rokycansky.denik.cz
plzensky-kraj.cz
qap.cz
regionplzen.cz
novinky.cz
plzen.cz
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DATUM
13.05.2019
13.05.2019
15.05.2019
18.05.2019
18.05.2019
21.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
22.05.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
13.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
15.06.2019
17.06.2019
20.06.2019
08.08.2019

NÁZEV ČLÁNKU
O titul stavba roku se bude ucházet mateřinka i náměstí
Kollárka v hlasování stavby roku Plzeňského kraje
Dvě stavby v nominaci
Vrchlického sady bojují o titul Cena veřejnosti
Vrchlického sady bojují o titul Cena veřejnosti
Finále Stavby roku Plzeňského kraje 2018
Dvě stavby v nominaci
Sady bojují o titul
Hlasujte pro stavbu roku
Tituly pro školní družinu, park i železniční trať
Tunel, družina, park. Stavby roku jsou z Plzeňska
Stavbami Plzeňského kraje jsou družina a park v Plzni a nová
trať
Plzeňský kraj už zná své nejlepší stavby roku 2018
Stavbou roku je podle veřejnosti opravená budova u
Seneckého rybníka
Stavbou roku kraje je podle veřejnosti oprava budovy u
Seneckého rybníka
Anketa Stavba roku zná své vítěze
V soutěži o stavbu roku bodovala i opravená budova u
Seneckého rybníka
Ceny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsou
předány
Hlavní ceny Stavby roku Plzeňského kraje už rozdány
Ceny za Stavbu roku jsou předány. Vyhrála i přístavba
družiny v Újezdě
Kraj zná stavby roku
Starosta Třemošné Jaromír Zeithaml: Práce nekončí, ve
městě je stále co vylepšovat
Stavbou roku kraje je podle veřejnosti oprava budovy u
Seneckého rybníka
Zvítězil park, tunel i družina
Stavba roku přinesla letos objektům z Tachovska dvě
ocenění
Stavba roku přinesla letos objektům z Tachovska dvě
ocenění
Stavba roku Plzeňského kraje má vítěze
Volily se opět ty nej stavby, které vznikly v kraji během
loňského roku
Stavba roku Plzeňského kraje 2018

ZDROJ
Tachovský deník
retrend.cz
Tachovský deník
Klatovský deník
klatovsky.denik.cz
Mladá fronta Dnes
Týdeník Tachovská jiskra
Týdeník Klatovska
Plzeňský deník
Mladá fronta Dnes
Právo
archiweb.cz
plzen.cz
regiony.impuls.cz
24zpravy.com
rozhlas.cz
qap.cz
plzensky-kraj.cz
plzenskyrozhled.cz
regionplzen.cz
ZAK TV - Zprávy
Mladá fronta Dnes
plzen.iDNES.cz
Plzeňský deník
Tachovský deník
tachovsky.denik.cz
ZAK TV – Plzeň v kostce
ZAK TV – Jak žije Plzeňský kraj
Časopis Stavebnictví
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Startuje soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018
20.02.2019 plzensky-kraj.cz
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/startuje-soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2018
Od 20. února 2019 je možné přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže. Na tiskové
konferenci ho za Plzeňský kraj v zastoupení hejtmana vyhlásila jeho náměstkyně Marcela
Krejsová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března
2019.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května
2019 a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu
primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která
bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny
předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
" Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím
pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které
mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese
zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě,"řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
" Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
" Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner. " Je
samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry
k přihlášení svých realizovaných staveb."
Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE,
s.r.o. z Plzně. " Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu
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jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní
vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy." Je nám ctí tento projekt podpořit."
Fotogalerie z tiskové konference
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň,
odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov
B/ Rekonstrukce budov
C/ Stavby pro bydlení
D/ Dopravní a inženýrské stavby
E/ Průmyslové stavby
F/ Sportovní a volnočasové stavby
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Odborná porota:
doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, architekt a urbanista, který po emigraci vedl vlastní
architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil
magisterské studium urbanismu
Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže
Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ing. arch. Jan Soukup za Obec architektů
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Udělované ceny:
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Odborná porota může, ale nemusí udělit titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v každé
kategorii.
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017:
Titul získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v Plané v kategorii Rekonstrukce
budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni v kategorii Stavby pro
5

bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu veřejnosti dostala Kaple Panny
Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i Čestné uznání poroty. Druhé
Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v Plzni. Cena poroty byla udělena
smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil rekonstrukci secesního domu v
Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni.
Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal prodejní sklad instalačního materiálu
společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví věnoval cenu hale na výrobu
elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.
Podmínky soutěže a další informace najdete na www.stavbarokupk.cz.
Kontakt pro přihlašovatele:
Ingrid Havránková telefon 725 745 788 e-mail: ingrid@pj-event.cz
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Investoři, pozor. Soutěž Stavba roku startuje
21.02.2019 Právo
strana: 12 rubrika: Jihozápadní Čechy
Začal už 16. ročník prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Investoři, projektanti
nebo zhotovitelé mohou přihlašovat objekty dokončené v roce 2018.
Soutěží se v sedmi kategoriích. Šanci mají novostavby, nově zrekonstruované budovy, ale
třeba i dopravní nebo průmyslové stavby, parky či sportoviště. "V posledních letech bylo
přihlášeno vždy kolem třiceti staveb, podobně vysoký počet se dá očekávat i nyní," řekl
Miloslav Michalec, člen sedmičlenné odborné poroty. Ta hodnotí jak estetickou úroveň díla,
tak kvalitu jeho provedení.
Přestože Plzeň svou velikostí regionu jasně dominuje, zhruba polovina hodnocených staveb
bývá z menších měst nebo venkovských oblastí. A o nejvyšší mety usilují i objekty, u kterých
by to laická veřejnost asi nečekala. "Když jsme zaváděli kategorii Průmyslové stavby, měli
jsme obavy, zda se do ní vůbec někdo přihlásí. A přitom se tam každý rok objeví čtyři pět
zajímavých děl, mezi nimiž nechybí skutečně krásné objekty," dodal Michalec.
Soutěž Stavba roku probíhá ve všech krajích, v Plzeňském ale má několik specifických
zvláštností. "Například může hlasovat i veřejnost, to v žádném jiném kraji není," podotkl
Michalec.
Plzeňská želízka
Plzeň má letos podle primátora Martina Baxy (ODS) hned několik želízek v ohni.
"Například nový autobusový terminál vedle vlakového nádraží nebo originální novostavbu
tréninkové sportovní haly na Lokomotivě, za pozornost stojí i obnova Lobezského parku,"
podotkl Baxa a dodal: "Ze svého amatérského pohledu bych vyzdvihl přístavbu jídelny k
základní škole v Újezdě, minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol."
Podle náměstkyně hejtmana Marcely Krejsové (ODS) se díky soutěži zvyšuje povědomí
veřejnosti o tom, jak vypadá skutečně kvalitní architektura. "Doufám, že při dvacátém
ročníku bude hodnocena už i nová budova Západočeské galerie," připomněla Krejsová
projekt stále odkládané stavby moderní galerijní budovy v Plzni U Zvonu.
Přihlášky je možné podávat do konce března, výsledky budou vyhlášené 12. června. Loni
získalo titul multifukční kulturní zařízení v Plané a bytový komplex Na Drážkách v Plzni.
Zpravodajství z regionu též na straně 21
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Stavebnictví zažívá boom
21.02.2019 Plzeňský deník
strana: 2 rubrika: Region / Zpravodajství
Investice kraje do stavebnictví budou letos rekordní.
Stavebnictví v kraji zažívá boom. Přesto se ale potýká s problémy – nedostatkem lidí a
stárnutím současných zaměstnanců. "Práce máme dost, ale lidi nám chybí. Potýkáme se s
tím, že našim zaměstnancům je kolem padesáti let," řekl ředitel plzeňského závodu
společnosti Eurovia Jan Muzika.
Že je stavebnictví nastartované, potvrdila i náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová. "Kraj letos investuje rekordní
přibližně tři miliardy korun.
Z toho půjde 450 milionů na řadu projektů týkajících se školských budov.
Takže různé rekonstrukce, obnovy pláště, zateplování, nové učebny a další," vysvětlila
Krejsová.
Jako další velkou investici uvedla dokončení východního ambitu barokního areálu Mariánská
Týnice na Plzeňsku. "Obvykle se v památkové péči dbá na to, aby se zachovával současný
stav nebo aby se bránilo další degradaci památek. V tomto případě se rozhodlo o tom, že
celý východní ambit, který se nestihl postavit podle původních Santiniho plánů, se dokončí,"
doplnila Krejsová.
Město Plzeň by chtělo kromě běžných oprav investovat i do sportovního areálu. "Letos by se
měla uskutečnit první etapa rekonstrukce areálu Na Prokopávce," uvedl primátor města
Plzně Martin Baxa.
STAVBA ROKU
Včera také odstartoval 16. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vyhlásili ji
za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou
hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek je 29.
3. 2019.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudována nebo uvedená do provozu v loňském roce na území kraje.
Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi
kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské,
průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce – česko-vlámského architekta a urbanistu Jiří Klokočku.
Kraj letos investuje rekordní tři miliardy korun. Budou se rekonstruovat školy, ale dojde i na
barokní areál v Mariánské Týnici.
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Soutěž o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018
21.02.2019 ZAK TV – Jak žije Plzeňský kraj
čas: 1:42
https://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/3557.html
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Klání o titul Stavba roku plzeňského kraje startuje! Nominace je otevřená
21.02.2019 qap.cz
https://www.qap.cz/object/klani-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-startuje-nominace-jeotevrena-103075

V pořadí již 16. ročník soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje je zahájený. Vyhlásili ho
za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň
primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda
Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a
budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora
města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena
na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
"Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím
pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které
mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese
zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě," řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
"Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
"Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner."Je
samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry
k přihlášení svých realizovaných staveb."
Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.
FOTO: ilustrační
11

Tradiční klání o nejvydařenější stavby roku v rámci Plzeňského kraje začíná. Nominace byla
otevřená a čeká se tak na soutěžní objekty. Nominace bude uzavřená na konci března.
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Nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje startuje
21.02.2019 regionplzen.cz
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-krajestartuje-146269/

Stavební díla už je možné přihlásit do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl
totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže.
Vyhlásili ho za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň primátor Martin Baxa a
za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka
přihlášek do soutěže je 29. března 2019.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského
kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a budou se ucházet také o Cenu
poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny
spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě
internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním
galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
"Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím
pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané (na
snímku), ke které mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý
ročník přinese zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě," řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
"Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
"Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner. "Je
samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry
k přihlášení svých realizovaných staveb."
Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE,
13

s.r.o. z Plzně. "Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu
jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní
vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy. "Je nám ctí tento projekt podpořit."
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Stavba roku Plzeňského kraje čeká na letošní nominanty!
21.02.2019 plzenskyrozhled.cz
https://plzenskyrozhled.cz/stavba-roku-plzenskeho-kraje-ceka-na-letosni-nominanty/

Přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je možné až do
29. března 2019. Včera byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže.
Vyhlásili ho za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň primátor Martin Baxa a
za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích –
novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
KINONEKINO Planá – 2017
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a
budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora
města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena
na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
"Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
"Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner. "Je
samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry
k přihlášení svých realizovaných staveb."
Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE,
s.r.o. z Plzně. "Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu
jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní
vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy. "Je nám ctí tento projekt podpořit."
Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.
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Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje
21.02.2019 plzen.cz
https://www.plzen.cz/hleda-se-stavba-roku-plzenskeho-kraje/

Až do 29. března je možné přihlásit stavební díla do soutěže o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích –
novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května a
budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu primátora
města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která bude zvolena
na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
"Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím
pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které
mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese
zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě," řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
Také primátor Plzně Martin Baxa věří, že má jeho město několik želízek v ohni. "Městu Plzeň
se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle mého názoru
možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál vystavěný hned vedle
vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v městském areálu na
Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku. Osobně bych za
výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě, minimalisticky pojatý
dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem více," uvedl primátor
města Plzně Martin Baxa.
"Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner.
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Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje
21.02.2019 novinky.cz
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/5803-54539-hleda-se-stavba-rokuplzenskeho-kraje.html

Stavební díla, která vznikla v roce 2018 v Plzeňském kraji, se až do 29. března mohou přihlásit
do klání o titul Stavba roku Plzeňského kraje. Veřejnou soutěž vyhlásil Plzeňský kraj a město
Plzeň.
Stavební díla, zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského
kraje, mohou do soutěže přihlašovat investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci.
Soutěží se v sedmi kategoriích - novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby
dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
"Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner. „Je
samozřejmostí, že jsme už vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické
ateliéry k přihlášení svých realizovaných staveb."
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
"Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na titul Stavba roku Plzeňského
kraje 2018. "Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má
stále čím pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané,
ke které mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník
přinese zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě," řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE,
s.r.o. z Plzně. "Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu
jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní
vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy. "Je nám ctí tento projekt podpořit."
Nominované stavby se budou krom titulu ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana
Plzeňského kraje nebo Cenu primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také
o Cenu veřejnosti, která bude zvolena na základě internetového hlasování.
Podmínky soutěže a přihláška jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.
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Začaly nominace na Stavbu roku
22.02.2019 Plzeň TV – Zprávy
čas: 0:28
https://www.youtube.com/watch?v=ZXaFVWP3BLs&list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgci&index=8
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Startuje soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2018
23.02.2019 obec.sumava.eu
http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/15226-odstartovala-soutez-stavba-rokuplzenskeho-kraje-2018

Od 20. února 2019 je možné přihlásit stavební díla do soutěže o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této veřejné soutěže.
Na tiskové konferenci ho za Plzeňský kraj v zastoupení hejtmana vyhlásila jeho náměstkyně
Marcela Krejsová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 29. března
2019.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudovaná nebo uvedená do provozu v loňském roce na území Plzeňského kraje. Přihlásit
je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce. Česko-vlámský architekt a urbanista Jiří Klokočka, kterého do poroty delegovala
Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, po emigraci působí jako samostatný
autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal
magisterský obor urbanismu.
V každé soutěžní kategorii vybere odborná porota nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby budou zveřejněny 9. května
2019 a budou se ucházet také o Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje nebo Cenu
primátora města Plzně, ceny spoluvyhlašovatelů soutěže a také o Cenu veřejnosti, která
bude zvolena na základě internetového hlasování. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny
předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
" Věřím, že také letos bude mít porota z čeho vybírat, protože Plzeňský kraj se má stále čím
pochlubit. Vzpomeňme například z loňského ročníku oceněné KINONEKINO v Plané, ke které
mám jako plánský rodák osobní vztah. Jsem přesvědčen, že i šestnáctý ročník přinese
zajímavé stavby a mnoha návštěvníkům kraje i zajímavé tipy k návštěvě," řekl
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
" Městu Plzeň se vloni podařilo zrealizovat hned několik staveb a projektů, které je podle
mého názoru možné do soutěže přihlásit. Je to například nový autobusový terminál
vystavěný hned vedle vlakového nádraží, originální novostavba tréninkové sportovní haly v
městském areálu na Slovanech, za pozornost stojí ale třeba i obnova Lobezského parku.
Osobně bych za výjimečnou označil přístavbu jídelny k základní škole v Plzni-Újezdě,
minimalisticky pojatý dřevěný dvoupodlažní hranol. Těch projektů je samozřejmě mnohem
více," uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.
" Letošní ročník soutěže je pro nás o to významnější, že jeho odborným garantem se stala
nově vzniklá Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, která je nástupnickou organizací
sloučených hospodářských komor v Plzeňském kraji," vysvětlil její předseda Ota Rubner. " Je
samozřejmostí, že jsme vyzvali své členy, investory, stavební firmy a architektonické ateliéry
k přihlášení svých realizovaných staveb."
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Novým partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je společnost EUROSOFTWARE,
s.r.o. z Plzně. " Naše společnost působí na západě Čech už přes 20 let. Po celou tuto dobu
jsme mohli sledovat velké úsilí Plzeňského kraje a města Plzně o zvelebení regionu. Nyní
vidíme, že tyto snahy skutečně přinesly ovoce," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy." Je nám ctí tento projekt podpořit."
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň,
odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov
B/ Rekonstrukce budov
C/ Stavby pro bydlení
D/ Dopravní a inženýrské stavby
E/ Průmyslové stavby
F/ Sportovní a volnočasové stavby
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Odborná porota:
doc. Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka, architekt a urbanista, který po emigraci vedl vlastní
architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil
magisterské studium urbanismu
Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích ročnících soutěže
Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ing. arch. Jan Soukup za Obec architektů
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Udělované ceny:
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Odborná porota může, ale nemusí udělit titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 v každé
kategorii.
Další informace najdete na www.plzensky-kraj.cz a www.stavbarokupk.cz.
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Nominace na Stavbu roku jsou zahájené
25.02.2019 ZAK TV - Zprávy
pořadí: 5
čas: 4:14
https://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/3570.html

Nikola VELKOBORSKÁ, moderátorka
Od 20. února je možné přihlásit stavební díla do soutěže o titul Stavba Plzeňského kraje
2018. Byl totiž zahájen už 16. ročník této soutěže. Kategorií je hned 7. Šanci zazářit tak mají
stavby v kategorii novostavby, rekonstrukce, průmyslové nebo sportovní areály.
Zuzana DUZBABOVÁ, redaktorka
Sportovní areál jako je třeba ten v Plzni na Lokomotivě. Nebo nový dopravní terminál u
vlakového nádraží. I tyto stavby mají šanci uspět v soutěži.
Martin BAXA, primátor města Plzně
Zmínil bych jednu pozoruhodnou stavbu v oblasti školství, a to je dostavba Základní školy v
Újezdě, která je architektonicky pozoruhodná propojením moderního konceptu a staré
budovy a navíc je to jedna z prvních dřevostaveb použitých pro veřejné účely.
Zuzana DUZBABOVÁ, redaktorka
Další stavby, které se uchází o titul, budou známé až po skončení nominací. Už teď je ale
jasné, že účast bude hojná, jako ostatně každý rok.
Miloslav MICHALEC, předseda odborné poroty
Plzeňský kraj je v této soutěži unikátní především tím, že dokáže sehnat velké množství
přihlášek a velké množství přihlášených staveb. Nám se každoročně, a to musím zdůraznit,
každoročně přihlásí v průměru 30 staveb, což proti jiným krajům je enormní nárůst.
Zuzana DUZBABOVÁ, redaktorka
Odborným garantem pro tento ročník se stala Krajská hospodářská komora. A nově má
soutěž i dalšího partnera. Zahraniční IT společnost sídlící i v Plzni.
Stephan KRONMÜLLER, zakladatel, jednatel firmy
Máme hodně hostů ze zahraničí, zveme naše firemní partnery do Plzně a chceme jim ukázat
hezkou lokalitu, hezké město a záleží nám na tom, aby naši zaměstnanci tu byl spokojeni a
dobře se jim tu žilo.
Marcela KREJSOVÁ, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje
Já jsem velmi ráda, že tato soutěž získává čím dál tím větší prestiž a pozornost nejen
veřejnosti, ale těch samotných investorů, či architektů i majitelů, protože nám zvyšuje ve
veřejnosti důraz a vědomí na, na to, v jakém prostředí žijeme.
Zuzana DUZBABOVÁ, redaktorka
Uzávěrka přihlášek je do 29. března. Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií i
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titulu Stavba roku se odehraje na slavnostním galavečeru 12. června v Měšťanské besedě v
Plzni. Zuzana Duzbabová, televize ZAK.
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Město i kraj vyhlásily soutěž Stavba roku
25.02.2019 ZAK TV – Plzeň v kostce
čas: 6:53
https://www.youtube.com/watch?v=1PVyjTQL0FA
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Stavebnictví zažívá boom
25.02.2019 plzensky.denik.cz
https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/stavebnictvi-zaziva-boom-20190224.html

Investice kraje do stavebnictví budou letos rekordní.
"Stavebnictví v kraji zažívá boom. Přesto se ale potýká s problémy nedostatkem lidí a
stárnutím současných zaměstnanců. "Práce máme dost, ale lidi nám chybí. Potýkáme se s
tím, že našim zaměstnancům je kolem padesáti let," řekl ředitel plzeňského závodu
společnosti Eurovia Jan Muzika.
Že je stavebnictví nastartované, potvrdila i náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová. "Kraj letos investuje rekordní
přibližně tři miliardy korun. Z toho půjde 450 milionů na řadu projektů týkajících se školských
budov. Takže různé rekonstrukce, obnovy pláště, zateplování, nové učebny a další,"
vysvětlila Krejsová.
Jako další velkou investici uvedla dokončení východního ambitu barokního areálu Mariánská
Týnice na Plzeňsku. "Obvykle se v památkové péči dbá na to, aby se zachovával současný
stav nebo aby se bránilo další degradaci památek. V tomto případě se rozhodlo o tom, že
celý východní ambit, který se nestihl postavit podle původních Santiniho plánů, se dokončí,"
doplnila Krejsová.
Město Plzeň by chtělo kromě běžných oprav investovat i do sportovního areálu. "Letos by se
měla uskutečnit první etapa rekonstrukce areálu Na Prokopávce," uvedl primátor města
Plzně Martin Baxa.
STAVBA ROKU
Včera také odstartoval 16. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vyhlásili ji
za Plzeňský kraj hejtman Josef Bernard, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou
hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Ota Rubner. Uzávěrka přihlášek je 29.
3. 2019.
O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se mohou ucházet stavební díla, která byla
zkolaudována nebo uvedená do provozu v loňském roce na území kraje. Přihlásit je mohou
investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích novostavby,
rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a
volnočasové a veřejná prostranství.
Přihlášená díla bude posuzovat sedmičlenná odborná porota, která letos má i zahraničního
zástupce česko-vlámského architekta a urbanistu Jiří Klokočku.
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Začala soutěž o titul Stavba roku
27.02.2019 Mladá fronta Dnes
strana: 12 rubrika: Kraj Plzeňský
PLZEŇ Zahájení 16. ročníku prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje ohlásili zástupci
hejtmanství, Plzně a Krajské hospodářské komory. Očekávají, že v období růstu ekonomiky a
stavebnictví budou mít porotci v soutěži z čeho vybírat.
Město Plzeň se chystá do soutěže zapsat výjimečnou přístavbu školy v Plzni-Újezdě.
Do 29. března je možné přihlásit stavby dokončené v minulém roce na území kraje. Mohou
tak učinit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích:
novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. "Soutěž je důležitá, protože klade důraz na
architekturu a stavby jsou díla, která nás dlouhodobě ovlivňují," prohlásila náměstkyně
hejtmana Marcela Krejsová (ODS).
Člen soutěžní poroty architekt Miloslav Michalec připomněl, že každý rok bývá
do Stavby roku Plzeňského kraje přihlášeno kolem tří desítek děl. "V každé kategorii se jich
objevuje čtyři pět, což nasvědčuje tomu, že kategorie jsou zvoleny dobře," řekl. Upozornil, že
součástí soutěže je udělování ceny veřejnosti. Tohoto hlasování se podle Michalce účastní
zhruba 2,5 tisíce lidí.
Primátor Plzně Martin Baxa (ODS) tvrdí, že soutěž dokládá rozvoj Plzeňského kraje. Město v
ní bude mít letos několik svých želízek. Má k nim patřit například autobusový terminál u
Hlavního nádraží nebo rekonstruovaný objekt v bývalém areálu Reo Depony v Cukrovarské
ulici, kam se rozšířilo technologické centrum Dronet.
Za zvlášť podařený projekt primátor považuje přístavbu základní školy v Plzni-Újezdě.
"Myslím, že to je jeden z nejoriginálnějších počinů loňského roku na území města," řekl.
Připomenul, že školní budova z přelomu 19. a 2O. století nutně potřebovala rozšířit o školní
jídelnu a některé učebny. "Namísto konvenčního řešení jsme provedli odvážnou stavbu.
Architektonické studio navrhlo dřevostavbu, která je k původní budově školy velmi
kontrastní. Výsledný efekt je skvělý. Jedná se o vnesení prvku moderní architektury do
města. Jsem přesvědčen, že právě v této oblasti máme dluh. Škola v Újezdě je jakousi
splátkou části tohoto dluhu," konstatoval Baxa. Výsledky Stavby roku Plzeňského kraje 2018
budou vyhlášeny při slavnostním galavečeru 12. června v Měšťanské besedě v Plzni.
Za rok 2017 získalo prestižní ocenění Kinonekino v Plané. Jedná se o víceúčelové kulturní a
společenské zařízení, které vzniklo mimořádně zdařilou rekonstrukcí budovy kina z 50. let. V
kategorii staveb pro bydlení loni zvítězil komplex domů v lokalitě Na Drážkách v Plzni.
V předcházejících ročnících vynikla například výjimečná administrativní budova firmy Brusivo
v Rokycanech nebo bytový dům ve Veleslavínově ulici v centru Plzně.
Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk. cz.
Foto: Škola v Plzni-Újezdě Plzeň se chystá do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlásit
výjimečnou přístavbu školy.
Foto: Ladislav Němec, MAFRA
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Festival Smetanovské dny, Stavby roku Plzeňského kraje 2018, nová publikace
o Horníčkovi...
02.03.2019 ČRo Plzeň – Horizont
https://plzen.rozhlas.cz/festival-smetanovske-dny-stavby-roku-plzenskeho-kraje-2018-novapublikace-o-7776921

V tomto Horizontu se budeme věnovat festivalu Smetanovské dny a připomeneme vyhlášení
Stavby roku Plzeňského kraje. Pak nás bude zajímat letošní rok v Domu historie Přešticka a
představíme vám novou publikaci o Horníčkovi. Také se budeme radovat z oprav kostela v
Přílezech a z chystané opravy varhan v Bečově.
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Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje je letos přihlášeno 32 staveb
16.04.2019 ceskypohled.eu
https://www.ceskypohled.eu/do-souteze-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-je-letos-prihlaseno32-staveb/

Právě v těchto dnech navštěvuje odborná porota stavební díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
Letos je jich celkem 32, o čtyři více než v minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi
kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Po prohlídce
staveb odborná porota udělí nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z
architektů, stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav
Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos
mezinárodní přesah díky účasti česko-vlámského architekta a urbanisty Ing. arch. Jiřího
Klokočky, který po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde
zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.
"Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou
tak vytvořeny příjemné podmínky k žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o
tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32
staveb, což je o 4 více než v loňském roce," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel
firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roky Plzeňského kraje 2018.
Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další
ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města
Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
Přehled přihlášených staveb
A/ Novostavby budov
Autobusový terminál Plzeň-Šumavská
Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Požární zbrojnice, Kařez
Přístavba a rekonstrukce Základní a mateřské školy Sedlec, Starý Plzenec
Přístavba školní družiny, Plzeň-Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
B/ Rekonstrukce budov
Hasičská zbrojnice, Chrást
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Rekonstrukce a nástavba provozní budovy firmy EPLcond a.s., Plzeň
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
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Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela, Plasy
Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice
Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň
C/ Stavby pro bydlení
Bytový dům Koterovská, Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
Rezidence Blochovka, Starý Plzenec
Unicity, Plzeň
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733, Kamenný Újezd
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská, Plzeň
E/ Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Závod Intertell – 4. a 5. etapa, Janovice nad Úhlavou
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Oprava povrchu náměstí, Rabí
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou
Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora
v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a
inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi).
Odborná porota může přihlášené stavby přesunout mezi kategoriemi.
Odborná porota
V letošním ročníku soutěže v porotě zasedá architekt a urbanista
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Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii,
zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil magisterské studium urbanismu. Hodnotit
přihlášené stavby budou také Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v
předchozích ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing.
arch. Karel Hanzlík za Obec architektů (místo Ing. arch. Jana Soukupa, který z poroty
odstoupil), Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního
rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a
Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) odborná porota udělit v každé
kategorii.
Nominované stavby se dále ucházejí o tyto ceny:
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v
Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v
Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu
veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i
Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v
Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil
rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se
Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal
prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.
Zdroj: Stavba roku PK
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Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 32 staveb
17.04.2019 plzen.cz
https://www.plzen.cz/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prihlasilo-32-staveb/

Právě v těchto dnech navštěvuje odborná porota stavební díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Letos je jich celkem 32, o čtyři více než v
minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené
novostavby a rekonstrukce budov. Po prohlídce staveb odborná porota udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z
architektů, stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Miloslav Michalec,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos mezinárodní přesah
díky účasti česko-vlámského architekta a urbanisty Jiřího Klokočky, který po emigraci působí
jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde zastával také pozici urbanisty měst a
obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.
"Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou
tak vytvořeny příjemné podmínky k žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o
tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32
staveb, což je o 4 více než v loňském roce," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel
firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roky Plzeňského kraje 2018.
Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další
ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města
Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
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Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje se letos přihlásilo 32 staveb
17.04.2019 plzensky-kraj.cz
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/do-souteze-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-letos-prihlasilo

Právě v těchto dnech navštěvuje odborná porota stavební díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Letos je jich celkem 32, o čtyři více než v
minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené
novostavby a rekonstrukce budov. Po prohlídce staveb odborná porota udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z
architektů, stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav
Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos
mezinárodní přesah díky účasti česko-vlámského architekta a urbanisty Ing. arch. Jiřího
Klokočky, který po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde
zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.
" Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou
tak vytvořeny příjemné podmínky k žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o
tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32
staveb, což je o 4 více než v loňském roce," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel
firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roky Plzeňského kraje 2018.
Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další
ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města
Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby, podmínky soutěže a další informace jsou k zveřejněné na
www.stavbarokupk.cz.
Přehled přihlášených staveb
A/ Novostavby budov
Autobusový terminál Plzeň-Šumavská
Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Požární zbrojnice, Kařez
Přístavba a rekonstrukce Základní a mateřské školy Sedlec, Starý Plzenec
Přístavba školní družiny, Plzeň-Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
B/ Rekonstrukce budov
Hasičská zbrojnice, Chrást
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
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Rekonstrukce a nástavba provozní budovy firmy EPLcond a.s., Plzeň
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela, Plasy
Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice
Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň
C/ Stavby pro bydlení
Bytový dům Koterovská, Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
Rezidence Blochovka, Starý Plzenec
Unicity, Plzeň
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733, Kamenný Újezd
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská, Plzeň
E/ Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Závod Intertell – 4. a 5. etapa, Janovice nad Úhlavou
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Oprava povrchu náměstí, Rabí
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň,
odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích: A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a
volnočasové stavby, G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).
Odborná porota může přihlášené stavby přesunout mezi kategoriemi.
Odborná porota
V letošním ročníku soutěže v porotě zasedá architekt a urbanista Ing. akad. arch. Jiří
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Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici
urbanisty měst a obcí a založil magisterské studium urbanismu. Hodnotit přihlášené stavby
budou také Ing. arch. David Leníček, který je autorem vítězných staveb v předchozích
ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Karel
Hanzlík za Obec architektů (místo Ing. arch. Jana Soukupa, který z poroty odstoupil), Ing.
arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch.
Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. Jaromíra Škublová za Českou
komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) odborná porota udělit v každé
kategorii.
Nominované stavby se dále ucházejí o tyto ceny:
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v
Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v
Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu
veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i
Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v
Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil
rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se
Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal
prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.
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O Stavbu roku se utká tunel i kino
18.04.2019 Právo
strana: 21 rubrika: Jihozápadní Čechy
Ejpovické železniční tunely, kino v Plasích přestavěné na víceúčelový kulturák, požární
zbrojnice v Kařezu, zmodernizované skautské klubovny u Seneckého rybníka v Plzni,
cyklostezka z Koterova do Starého Plzence, nový plzeňský autobusový terminál nebo
obnovený historický park v Klatovech. To jsou alespoň některé z loni dokončených projektů,
které se utkají o prestižní ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
"Letos přišlo dvaatřicet přihlášek, o čtyři více než v minulém ročníku," sdělila za organizátory
Hana Kulawiaková. "Soutěží se v sedmi kategoriích, nejvíce zastoupené jsou sekce
novostaveb a rekonstrukcí budov," upřesnila.
Přihlášené stavby teď objíždí odborní porotci, rozhoduje nejen architektonické ztvárnění, ale
i preciznost a kvalita zpracování. "Nominace na titul budou zveřejněné 9. května, vítězné
stavby budou vyhlášeny 12. června," uvedla Kulawiaková.
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O titul Stavba roku v Plzeňském kraji soutěží 32 staveb
17.04.2019 novinky.cz
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/5803-55359-o-titul-stavba-roku-vplzenskem-kraji-soutezi-32-staveb.html

Letos se do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlásilo 32 stavebních děl. Soutěží se v
sedmi kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Po
prohlídce a zhodnocení staveb odborná porota udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
S přihlášenými stavbami se seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů,
stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav Michalec,
vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos mezinárodní přesah
díky účasti česko-vlámského architekta Ing. arch. Jiřího Klokočky, který po emigraci působí v
Belgii jako samostatný autorizovaný architekt a urbanista měst a obcí.
"Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou
tak vytvořeny příjemné podmínky k žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o
tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32
staveb, což je o čtyři více než v loňském roce," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a
jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje
2018.
Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další
ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města
Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na
www.stavbarokupk.cz.
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Do krajské soutěže o Stavbu roku se přihlásilo 32 staveb
18.04.2019 regionplzen.cz
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/do-krajske-souteze-o-stavbu-roku-se-prihlasilo-32-staveb147003/

Právě v těchto dnech navštěvuje odborná porota stavební díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
Letos je jich celkem 32, o čtyři více než v minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi
kategoriích, nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Po prohlídce
staveb odborná porota udělí nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z
architektů, stavebních inženýrů a techniků. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav
Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. Porota má letos
mezinárodní přesah díky účasti česko-vlámského architekta a urbanisty Ing. arch. Jiřího
Klokočky, který po emigraci působí jako samostatný autorizovaný architekt v Belgii, kde
zastával také pozici urbanisty měst a obcí a spoluzakládal magisterský obor urbanismu.
"Mám velikou radost, že se město Plzeň a celý plzeňský region stále více rozvíjejí a že jsou
tak vytvořeny příjemné podmínky k žití pro všechny, tedy i pro naše zaměstnance. Svědčí o
tom také skutečnost, že se do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje letos přihlásilo 32
staveb, což je o 4 více než v loňském roce," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel
firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roky Plzeňského kraje 2018.
Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po důkladném posouzení udělí nominace na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nominované stavby se budou ucházet také o další
ceny soutěže, kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města
Plzně nebo Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby, podmínky soutěže a další informace jsou k zveřejněné na
www.stavbarokupk.cz.
Přehled přihlášených staveb
A/ Novostavby budov
Autobusový terminál Plzeň-Šumavská
Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Požární zbrojnice, Kařez
Přístavba a rekonstrukce Základní a mateřské školy Sedlec, Starý Plzenec
Přístavba školní družiny, Plzeň-Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
B/ Rekonstrukce budov
Hasičská zbrojnice, Chrást
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Rekonstrukce a nástavba provozní budovy firmy EPLcond a.s., Plzeň
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Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela, Plasy
Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice
Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň
C/ Stavby pro bydlení
Bytový dům Koterovská, Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
Rezidence Blochovka, Starý Plzenec
Unicity, Plzeň
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733, Kamenný Újezd
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská, Plzeň
E/ Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Závod Intertell – 4. a 5. etapa, Janovice nad Úhlavou
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
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O titul Stavba roku usiluje terminál v Šumavské ulici i Nová Valcha
22.04.2019 qap.cz
https://www.qap.cz/object/o-titul-stavba-roku-usiluje-terminal-v-sumavske-ulici-i-nova-valcha103989

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 se utká 32 staveb. Po uzávěrce soutěže se s nimi
seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, stavebních inženýrů a
techniků. Členové poroty teď všechny stavby musí navštívit.
"Všechny přihlášené stavby porotci navštíví a po posouzení rozhodnou o nominacích na
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Stavby se budou ucházet také o další ceny soutěže,
kterými jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně nebo
Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje," sděluje za organizátory Hana
Kulawiaková.
Nominace budou zveřejněny 9. května, kdy začne veřejné internetové hlasování. To
rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na
slavnostním galavečeru 12. června 2019 v Měšťanské besedě v Plzni.
Přehled přihlášených staveb
A/ Novostavby budov
Autobusový terminál Plzeň-Šumavská
Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Požární zbrojnice, Kařez
Přístavba a rekonstrukce Základní a mateřské školy Sedlec, Starý Plzenec
Přístavba školní družiny, Plzeň-Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
B/ Rekonstrukce budov
Hasičská zbrojnice, Chrást
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Rekonstrukce a nástavba provozní budovy firmy EPLcond a.s., Plzeň
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela, Plasy
Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice
Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň
C/ Stavby pro bydlení
Bytový dům Koterovská, Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
Rezidence Blochovka, Starý Plzenec
Unicity, Plzeň
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733, Kamenný Újezd
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Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská, Plzeň
E/ Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Závod Intertell – 4. a 5. etapa, Janovice nad Úhlavou
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Oprava povrchu náměstí, Rabí
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a
inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi).
FOTO: ilustrační
Více než tři desítky staveb soutěží o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nejpočetněji
jsou tentokrát zastoupeny novostavby a rekonstrukce budov.
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Kařez zajímá Stavba roku
22.04.2019 rokycansky.denik.cz
https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/karez-zajima-stavba-roku-20190422.html

Rokycansko – Odborná porota v těchto dnech navštěvuje díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
"Letos je jich 32, o čtyři více než v minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi kategoriích,
nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Pokud zabrousíme na
Rokycansko, je mezi novostavbami zařazení hasičská zbrojnice v Kařezu. Ve skupině
dopravních staveb nechybí modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň a bezbariérové pěší
trasy při silnici v Kamenném Újezdu.
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Plzeňský kraj: Stavba roku
23.04.2019 ZAK TV - Zprávy
pořadí: 8
čas: 7:10
http://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/3782.html

redaktor
32 staveb se přihlásilo do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Právě v těchto dnech
navštěvuje odborná porota jednotlivá díla. Nejčastěji jsou zastoupené novostavby a
rekonstrukce budov. Nominace budou zveřejněné 9. května, kdy začne veřejné internetové
hlasování. To rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Vítězné stavby dostanou ceny 12. června.
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O titul usiluje i Rábské náměstí
24.04.2019 isusice.eu
http://isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/15535-o-titul-usiluje-i-rabske-namesti

Stavba roku Plzeňského kraje 2018Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje ze rok
2018 se v kategorii veřejná prostranství uchází stavba rekonstruovaného historického
náměstí v Rábí u Sušice.
Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 32 staveb, zastoupeny jsou všechny kategorie
(novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná prostranství).
Stavba se nachází uprostřed města Rabí. Náhrada vápencové spraše za propustný žulový
povrch uprostřed náměstí doplňuje již stávající povrchy veřejného prostranství v nedalekém
podhradí. Dláždění na historickém náměstí spolu s doplněným osvětlením historickými
litinovými lampami dokresluje atmosféru této turistické lokality.
Dláždění je tvořeno žulovými odseky, kladením kostek a mozaikou. Rozdílné způsoby kladení
žulové dlažby charakterizuje jednotlivé funkční prvky ploch, které jsou využívány chodci,
turisty k odpočinku a pohybu vozidel.
Odborná porota vybere na základě prohlídky staveb a prostudování dokumentace v každé
soutěžní kategorii nominace, které zveřejní 9. května 2019. Stavby jsou posuzovány zejména
na základě těchto kritérií:
Architektonický výraz stavby a její začlenění do prostředí
Celkové prostorové a funkční řešení díla od koncepce po detail
Kvalita provedení stavby, náročnost řešení, koordinace a zvládnutí detailů
Další přínos stavby (technická invence, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.).
Hlasování veřejnosti
Internetové hlasování pro nominované stavby bude probíhat zde od 9. do 31. května 2019.
Vítězná stavba s největším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti.
Cena veřejnosti hlasů bude vyhlášena na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v
Měšťanské besedě v Plzni.
Cenu vítězi předá zástupce partnera soutěže, společnosti EUROSOFTWARE s.r.o.
- tz pk –
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O titul usiluje i Rábské náměstí
24.04.2019 obec.sumava.eu
http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/15535-o-titul-usiluje-i-rabske-namesti

Stavba roku Plzeňského kraje 2018Do soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje ze rok
2018 se v kategorii veřejná prostranství uchází stavba rekonstruovaného historického
náměstí v Rábí u Sušice.
Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 32 staveb, zastoupeny jsou všechny kategorie
(novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná prostranství).
Stavba se nachází uprostřed města Rabí. Náhrada vápencové spraše za propustný žulový
povrch uprostřed náměstí doplňuje již stávající povrchy veřejného prostranství v nedalekém
podhradí. Dláždění na historickém náměstí spolu s doplněným osvětlením historickými
litinovými lampami dokresluje atmosféru této turistické lokality.
Dláždění je tvořeno žulovými odseky, kladením kostek a mozaikou. Rozdílné způsoby kladení
žulové dlažby charakterizuje jednotlivé funkční prvky ploch, které jsou využívány chodci,
turisty k odpočinku a pohybu vozidel.
Další přínos stavby (technická invence, mimořádnost řešení, veřejná prospěšnost apod.).
Hlasování veřejnosti
Internetové hlasování pro nominované stavby bude probíhat zde od 9. do 31. května 2019.
Vítězná stavba s největším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti.
Cena veřejnosti hlasů bude vyhlášena na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v
Měšťanské besedě v Plzni.
Cenu vítězi předá zástupce partnera soutěže, společnosti EUROSOFTWARE s.r.o.
- tz pk –
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Kařez zajímá Stavba roku
03.05.2019 rokycansky.denik.cz
https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/karez-zajima-stavba-roku-20190503.html

Rokycansko – Odborná porota v těchto dnech navštěvuje díla, která se přihlásila do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
"Letos je jich 32, o čtyři více než v minulém ročníku. Soutěží se ve všech sedmi kategoriích,
nejčetněji jsou zastoupené novostavby a rekonstrukce budov. Pokud zabrousíme na
Rokycansko, je mezi novostavbami zařazená hasičská zbrojnice v Kařezu. Ve skupině
dopravních staveb nechybí modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň a bezbariérové pěší
trasy při silnici v Kamenném Újezdu.
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Vítěze Stavby roku Plzeňského kraje porota i veřejnost vybírá z 20 staveb
09.05.2019 plzensky-kraj.cz
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/viteze-stavby-roku-plzenskeho-kraje-porota-i-verejnost-vybira-z20-staveb

Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 dnes zveřejnila stavby nominované na
vítězný titul. Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku těch nejlepších, a to ve
všech sedmi soutěžních kategoriích. Do rozhodování o nejpovedenější
stavbě Plzeňského kraje se může zapojit i široká veřejnost. Od 9. května 2019 začíná
internetové hlasování a podle jeho výsledků bude udělena Cena veřejnosti.
Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje v uplynulých
dnech navštívili všech 32 přihlášených staveb, aby je mohli posoudit a zvolit nominace. Po
důkladném zhodnocení vybrali 20 stavebních děl, které se budou ucházet o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a další ceny udělované v soutěži.
" Počet nominovaných staveb mě velice mile překvapil," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel
a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje
2018. " Jsem moc rád, že naše společnost působí v kraji, kde vzniká takové množství
kvalitních staveb. Odborná porota bude mít nelehkou úlohu vybrat z nich vítěze."
Stavby jsou nominované ze všech sedmi soutěžních kategorií, nejpočetněji jsou zastoupené
rekonstrukce budov. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) být udělen v
každé kategorii, soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města
Plzně nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Kam letos poputuje Cena veřejnosti, určí internetové hlasování. Lidé mohou poslat svůj hlas
preferované stavbě až do 31. května 2019 na http://www.stavbarokupk.cz/.
Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou
zveřejněné také na http://www.stavbarokupk.cz/.
Stavby jsou nominované v těchto kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a
inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi).
Členy odborné poroty jsou:
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje –
předseda poroty, Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, samostatný autorizovaný architekt a
urbanista měst a obcí v Belgii, Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích
ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Karel
Hanzlík, Obec architektů, Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing.
Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Nominované stavby:
A) Novostavby budov
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za netradiční pojetí vnitřního
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prostoru, které je velmi vzdušné a velkorysé, a za výrazné barevné řešení jednotlivých tříd.
Hravý interiér doplněný kulatými okénky s barevnými skly vytváří ideální prostor pro dětské
hry plné fantazie. Kontrastně k tomuto působí jednoduchý kultivovaný exteriér.
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexně zvládnuté uchopení
problematiky provázanosti a kontrastu mezi moderní a historickou budovou. Čistota a
jednoduchost tvarového řešení s dřevěným obkladem a akcentujícím schodištěm
propisujícím se do pláště budovy dávají stavbě jasný výraz a nezaměnitelný charakter.
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za nenásilné a citlivé spojení
předválečné funkcionalistické památkově chráněné budovy s moderní přístavbou čisté
kubické hmoty. Důraz je kladen na odlišnost tvaru, struktury i barevnosti za použití kvalitních
materiálů. Přístavbou výtahu se škola stala plně bezbariérovou.
B) Rekonstrukce budov
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za citlivé a nápadité ozvláštnění
veřejného prostoru. V rámci úprav fasád budovy prodejny potravin a městského úřadu byla
provedena i přestavba přilehlého parteru na kultivovanou pěší zónu s oživující kaskádovitou
vodotečí, kamennou dlažbou a moderním ztvárněním osvětlení včetně nové výsadby
listnatých stromů.
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za redesign fasády původní tendenční
stavby. Čistota užitého materiálu a čitelnost ryzího tvaru s akcentujícím dřevěným břitem
vytvářejí elegantní, přesně na míru šitý, nový kabát objektu. Budova se tak nenásilně
začleňuje do okolní přírody a vlídně komunikuje s přilehlým lesem a rybníkem.
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení "Bio Střela", Plasy
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zdařilý výsledek propojení
představy architektů a požadavků investora. Ze staré zašlé budovy kina se vyklubala
elegantní princezna, která za pomoci ocele, betonu a cembritového pláště přitahuje pohledy
kolemjdoucích. Důležitou součástí stavebního počinu je rovněž dobře vyřešené parkování
návštěvníků.
Stavební úpravy a rozšíření mateřské školy, Štěnovice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné doplnění stavby do
urbanizované lokality a za ochotu představitelů obce vytvořit podle návrhu architektů čistou
funkcionalistickou hmotu nejen vlastní přístavby, ale i původní části budovy. Funkčnost jde
ruku v ruce s estetickým řešením stavby.
Technologický park Dronet - 1. etapa, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za náročnou rekonstrukci
dlouhodobě neudržovaného objektu v havarijním stavu. Řešení vnitřních prostor, které
vyžadovalo nové, zcela odlišné funkční využití, se vyznačuje citlivým pojetím k dochovaným
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konstrukcím jak v podzemí, tak v krovových partiích, a napomohlo tak dodání výrazného
charakteru novým interiérům.
C) Stavby pro bydlení
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za podpoření urbanistického
charakteru blokové zástavby Kollárovy ulice a za soudobý architektonický výraz domu. Za
zmínku rovněž stojí vytvoření klidového a relaxačního vnitrobloku nad podzemním
parkovacím podlažím. Byty jsou, v souladu s konceptem Chytrého bydlení, vybaveny
rekuperačními jednotkami.
Nová Valcha, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za architektonické řešení několika
typů rodinných domů vyznačujících se vyváženým geometrickým tvarem a napomáhajících
vytvoření různorodých uličních průčelí. Vnitřní mezi řadové bloky zahrad vhodně umožňují
majitelům dotvoření vlastních zelených prostor.
D) Dopravní a inženýrské stavby
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou
realizaci přestupu mezi autobusovými spoji a vlakovou dopravou. Zastřešené nástupiště i
část pro obsluhu individuální automobilovou dopravou zvyšuje komfort pro cestující.
Terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska jako přestupní stanice
regionální a dálkové dopravy.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za vysoce náročné celkové
provedení stavby. Prioritou bylo zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu
pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za stěžejní záležitost lze považovat
technologicky obtížnou výstavbu dvou jednokolejných tunelů v úseku mezi Ejpovicemi a
zastávkou Plzeň Doubravka.
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za provozní, časovou a
technologickou náročnost stavby. Stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské
ulice. Celá stavba probíhala s podmínkou zajištění neomezeného provozu železniční dopravy
včetně páteřních komunikací silniční sítě města a linek městské hromadné dopravy.
E) Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za realizaci, která svým pojetím a
vzhledem dokazuje, že průmyslová stavba neznamená pouze halový nevzhledný objekt.
Sloučení administrativní, výrobní i skladové části ve dvoupodlažní budově dodává stavbě
městský charakter. Provedení pohledových betonů, finálních povrchů a užitých materiálů
překračuje standardy obdobných staveb.
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za propojení funkčnosti výrobních
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prostor s požadavky na elegantní příjemný interiér administrativní části. Za jejím vzdušným a
netradičním řešením stojí výrazné pilové světlíky, na průmyslový objekt odvážně pojaté
schodiště a na míru zhotovený mobiliář. Celek doplňuje vkusně pojatá fasáda.
F) Sportovní a volnočasové stavby
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za přehledné dispoziční řešení
stavby a barevné pojetí fasády, které se zapamatovatelným motivem propisuje rovněž na
stěny hrací plochy. Stavba je vybavena moderními technickými a technologickými prvky,
které usnadňují její využívání - teleskopickou tribunou či opětovným využíváním dešťové
vody.
Sportovní areál, Dobřany
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkovou obnovu stávajícího
sportovního areálu. Komplexní rekonstrukce umožňuje nyní všestranné využití
volnočasových aktivit obyvatel Dobřan a blízkého okolí. Dominantou je ojedinělá a
konstrukčně výrazná stavba hokejbalové haly, která elegantně vymezuje hranici areálu vůči
okolní zástavbě.
G) Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní řešení environmentální
problematiky a za následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským
strukturám. Jedná se o zajímavou, citlivou a vysoce kvalitní revitalizaci v historickém
krajinném kontextu. Chvályhodně byly zachovány stěžejní přírodní prvky lesa a do nich
integrovány nové kreativní programy.
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za soudobé pojetí historicky
významného prostředí. V návrhu byla nalezena syntéza mezi kvalitami historického náměstí
a aktuálními potřebami moderního města. Vyzdvihnout lze citlivé naplnění nezbytné funkce
parkování, které nenarušuje celistvost prostoru, jednotlivá stání jsou decentně a nerušivě
vyznačena v dlažbě.
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zajímavý koncept a přístup k
revitalizaci existujícího historického parku. Úpravy znamenaly obnovu jeho postavení jako
kvalitní spojky mezi ulicemi hradebního okruhu a centra města. Rekonstrukce názorně
ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí, může významně
zvýšit hodnotu daného prostoru.
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň,
odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
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Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v
Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v
Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu
veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i
Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v
Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil
rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se
Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal
prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.
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O titul stavba roku kraje bojuje nový terminál v Plzni i Lobezský park
10.05.2019 qap.cz
https://www.qap.cz/object/o-titul-stavba-roku-kraje-bojuje-novy-terminal-v-plzni-i-lobezsky-parkfotky-104255

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsou dané. Celkem jde o víc jak třicet
projektů v několika kategoriích. Nechybí ani stavby v Plzni. Přinášíme podrobnosti!
Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 zveřejnila stavby nominované na vítězný
titul. Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku těch nejlepších, a to ve všech
sedmi soutěžních kategoriích.
Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se může zapojit i široká veřejnost.
Ode dneška začíná internetové hlasování a podle jeho výsledků bude udělena Cena
veřejnosti.
Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje v uplynulých
dnech navštívili všech 32 přihlášených staveb, aby je mohli posoudit a zvolit nominace. Po
důkladném zhodnocení vybrali 20 stavebních děl, které se budou ucházet o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a další ceny udělované v soutěži. O titul se uchází
například nový terminál v Plzni v Šumavské ulici, stavba železničního uzlu v Plzni, tunely u
Ejpovic, ale například i revitalizace Lobezského parku v Plzni nebo stavba další sportovní haly
na Slovanech.
"Počet nominovaných staveb mě velice mile překvapil," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel
a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje
2018."Jsem moc rád, že naše společnost působí v kraji, kde vzniká takové množství kvalitních
staveb. Odborná porota bude mít nelehkou úlohu vybrat z nich vítěze."
Stavby jsou nominované ze všech sedmi soutěžních kategorií, nejpočetněji jsou zastoupené
rekonstrukce budov. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) být udělen v
každé kategorii, soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města
Plzně nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Kam letos poputuje Cena veřejnosti, určí internetové hlasování. Lidé mohou poslat svůj hlas
preferované stavbě až do 31. května 2019 na www.stavbarokupk.cz. Všechny přihlášené i
nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné také na
www.stavbarokupk.cz.
Stavby jsou nominované v těchto kategoriích:
A/ Novostavby budov
B/ Rekonstrukce budov
C/ Stavby pro bydlení
D/ Dopravní a inženýrské stavby
E/ Průmyslové stavby
F/ Sportovní a volnočasové stavby
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
FOTO: Stavba roku Plzeňského kraje
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Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 20 staveb
10.05.2019 regionplzen.cz
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/na-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-nominovano20-staveb-147179/

Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 zveřejnila stavby nominované na vítězný
titul.
Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku těch nejlepších, a to ve všech sedmi
soutěžních kategoriích. Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se může
zapojit i široká veřejnost. Ode dneška začíná internetové hlasování a podle jeho výsledků
bude udělena Cena veřejnosti.
Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje v uplynulých
dnech navštívili všech 32 přihlášených staveb, aby je mohli posoudit a zvolit nominace. Po
důkladném zhodnocení vybrali 20 stavebních děl, které se budou ucházet o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a další ceny udělované v soutěži.
"Počet nominovaných staveb mě velice mile překvapil," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel
a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje
2018. "Jsem moc rád, že naše společnost působí v kraji, kde vzniká takové množství
kvalitních staveb. Odborná porota bude mít nelehkou úlohu vybrat z nich vítěze."
Stavby jsou nominované ze všech sedmi soutěžních kategorií, nejpočetněji jsou zastoupené
rekonstrukce budov. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) být udělen v
každé kategorii, soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města
Plzně nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Kam letos poputuje Cena veřejnosti, určí internetové hlasování. Lidé mohou poslat svůj hlas
preferované stavbě až do 31. května 2019 na www.stavbarokupk.cz.
Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou
zveřejněné také na www.stavbarokupk.cz.
Stavby jsou nominované v těchto kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a
inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi).
Členy odborné poroty jsou:
Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje –
předseda poroty, Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, samostatný autorizovaný architekt a
urbanista měst a obcí v Belgii, Ing. arch. David Leníček, autor vítězných staveb v předchozích
ročnících soutěže, Ing. Milan Froněk, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Karel
Hanzlík, Obec architektů, Ing. arch. Edita Míková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Ing.
Jaromíra Škublová, Česká komora inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Nominované stavby:
A) Novostavby budov
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za netradiční pojetí vnitřního
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prostoru, které je velmi vzdušné a velkorysé, a za výrazné barevné řešení jednotlivých tříd.
Hravý interiér doplněný kulatými okénky s barevnými skly vytváří ideální prostor pro dětské
hry plné fantazie. Kontrastně k tomuto působí jednoduchý kultivovaný exteriér.
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za komplexně zvládnuté uchopení
problematiky provázanosti a kontrastu mezi moderní a historickou budovou. Čistota a
jednoduchost tvarového řešení s dřevěným obkladem a akcentujícím schodištěm
propisujícím se do pláště budovy dávají stavbě jasný výraz a nezaměnitelný charakter.
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za nenásilné a citlivé spojení
předválečné funkcionalistické památkově chráněné budovy s moderní přístavbou čisté
kubické hmoty. Důraz je kladen na odlišnost tvaru, struktury i barevnosti za použití kvalitních
materiálů. Přístavbou výtahu se škola stala plně bezbariérovou.
b) Rekonstrukce budov
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za citlivé a nápadité ozvláštnění
veřejného prostoru. V rámci úprav fasád budovy prodejny potravin a městského úřadu byla
provedena i přestavba přilehlého parteru na kultivovanou pěší zónu s oživující kaskádovitou
vodotečí, kamennou dlažbou a moderním ztvárněním osvětlení včetně nové výsadby
listnatých stromů.
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za redesign fasády původní tendenční
stavby. Čistota užitého materiálu a čitelnost ryzího tvaru s akcentujícím dřevěným břitem
vytvářejí elegantní, přesně na míru šitý, nový kabát objektu. Budova se tak nenásilně
začleňuje do okolní přírody a vlídně komunikuje s přilehlým lesem a rybníkem.
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení "Bio Střela", Plasy
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zdařilý výsledek propojení
představy architektů a požadavků investora. Ze staré zašlé budovy kina se vyklubala
elegantní princezna, která za pomoci ocele, betonu a cembritového pláště přitahuje pohledy
kolemjdoucích. Důležitou součástí stavebního počinu je rovněž dobře vyřešené parkování
návštěvníků.
Stavební úpravy a rozšíření mateřské školy, Štěnovice
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné doplnění stavby do
urbanizované lokality a za ochotu představitelů obce vytvořit podle návrhu architektů čistou
funkcionalistickou hmotu nejen vlastní přístavby, ale i původní části budovy. Funkčnost jde
ruku v ruce s estetickým řešením stavby.
Technologický park Dronet - 1. etapa, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za náročnou rekonstrukci
dlouhodobě neudržovaného objektu v havarijním stavu. Řešení vnitřních prostor, které
vyžadovalo nové, zcela odlišné funkční využití, se vyznačuje citlivým pojetím k dochovaným
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konstrukcím jak v podzemí, tak v krovových partiích, a napomohlo tak dodání výrazného
charakteru novým interiérům.
C) Stavby pro bydlení
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za podpoření urbanistického
charakteru blokové zástavby Kollárovy ulice a za soudobý architektonický výraz domu. Za
zmínku rovněž stojí vytvoření klidového a relaxačního vnitrobloku nad podzemním
parkovacím podlažím. Byty jsou, v souladu s konceptem Chytrého bydlení, vybaveny
rekuperačními jednotkami.
Nová Valcha, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za architektonické řešení několika
typů rodinných domů vyznačujících se vyváženým geometrickým tvarem a napomáhajících
vytvoření různorodých uličních průčelí. Vnitřní meziřadové bloky zahrad vhodně umožňují
majitelům dotvoření vlastních zelených prostor.
D) Dopravní a inženýrské stavby
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou
realizaci přestupu mezi autobusovými spoji a vlakovou dopravou. Zastřešené nástupiště i
část pro obsluhu individuální automobilovou dopravou zvyšuje komfort pro cestující.
Terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska jako přestupní stanice
regionální a dálkové dopravy.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za vysoce náročné celkové
provedení stavby. Prioritou bylo zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu
pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za stěžejní záležitost lze považovat
technologicky obtížnou výstavbu dvou jednokolejných tunelů v úseku mezi Ejpovicemi a
zastávkou Plzeň Doubravka.
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za provozní, časovou a
technologickou náročnost stavby. Stěžejní částí byla rekonstrukce přemostění Mikulášské
ulice. Celá stavba probíhala s podmínkou zajištění neomezeného provozu železniční dopravy
včetně páteřních komunikací silniční sítě města a linek městské hromadné dopravy.
E) Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za realizaci, která svým pojetím a
vzhledem dokazuje, že průmyslová stavba neznamená pouze halový nevzhledný objekt.
Sloučení administrativní, výrobní i skladové části ve dvoupodlažní budově dodává stavbě
městský charakter. Provedení pohledových betonů, finálních povrchů a užitých materiálů
překračuje standardy obdobných staveb.
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za propojení funkčnosti výrobních
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prostor s požadavky na elegantní příjemný interiér administrativní části. Za jejím vzdušným a
netradičním řešením stojí výrazné pilové světlíky, na průmyslový objekt odvážně pojaté
schodiště a na míru zhotovený mobiliář. Celek doplňuje vkusně pojatá fasáda.
F) Sportovní a volnočasové stavby
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za přehledné dispoziční řešení
stavby a barevné pojetí fasády, které se zapamatovatelným motivem propisuje rovněž na
stěny hrací plochy. Stavba je vybavena moderními technickými a technologickými prvky,
které usnadňují její využívání - teleskopickou tribunou či opětovným využíváním dešťové
vody.
Sportovní areál, Dobřany
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkovou obnovu stávajícího
sportovního areálu. Komplexní rekonstrukce umožňuje nyní všestranné využití
volnočasových aktivit obyvatel Dobřan a blízkého okolí. Dominantou je ojedinělá a
konstrukčně výrazná stavba hokejbalové haly, která elegantně vymezuje hranici areálu vůči
okolní zástavbě.
G) Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za kvalitní řešení environmentální
problematiky a za následováníhodný přístup k zeleným a biologicky cenným příměstským
strukturám. Jedná se o zajímavou, citlivou a vysoce kvalitní revitalizaci v historickém
krajinném kontextu. Chvályhodně byly zachovány stěžejní přírodní prvky lesa a do nich
integrovány nové kreativní programy.
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za soudobé pojetí historicky
významného prostředí. V návrhu byla nalezena syntéza mezi kvalitami historického náměstí
a aktuálními potřebami moderního města. Vyzdvihnout lze citlivé naplnění nezbytné funkce
parkování, které nenarušuje celistvost prostoru, jednotlivá stání jsou decentně a nerušivě
vyznačena v dlažbě.
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zajímavý koncept a přístup k
revitalizaci existujícího historického parku. Úpravy znamenaly obnovu jeho postavení jako
kvalitní spojky mezi ulicemi hradebního okruhu a centra města. Rekonstrukce názorně
ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí, může významně
zvýšit hodnotu daného prostoru.
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň,
odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji.
Spoluvyhlašovateli jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města
Plzně Martina Baxy.
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Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017 získaly multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO v
Plané v kategorii Rekonstrukce budov a komplex bytových a řadových domů Na Dražkách v
Plzni v kategorii Stavby pro bydlení. Nejvíce hlasů v internetovém hlasování a tedy Cenu
veřejnosti dostala Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích, která si zároveň vysloužila i
Čestné uznání poroty. Druhé Čestné uznání poroty putovalo bytovému domu Světovar v
Plzni. Cena poroty byla udělena smuteční síni v Plané. Hejtman Plzeňského kraje ocenil
rekonstrukci secesního domu v Nečtinech a primátor města Plzně rekonstrukci domu se
Šenkem a restaurací Lékárna v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získal
prodejní sklad instalačního materiálu společnosti ELFETEX. Svaz podnikatelů ve stavebnictví
věnoval cenu hale na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT – Control.
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Z dvacítky nominací na Stavbu roku Plzeňského kraje vybere vítěze porota i
veřejnost
10.05.2019 novinky.cz
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/5803-55728-z-dvacitky-nominacina-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-vybere-viteze-porota-i-verejnost.html

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 bylo nominováno 20 staveb. Soutěží se v sedmi
kategoriích a nejlepší stavbu loňského roku volí i veřejnost. Hlasovat na internetu lidé mohou
až do konce května.
Zástupci sedmičlenné poroty letošního ročníku Stavba roku Plzeňského kraje v uplynulých
dnech navštívili všech 32 přihlášených staveb, aby je mohli posoudit a zvolit nominace. Po
důkladném zhodnocení vybrali 20 stavebních děl, které se ucházejí o
titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 a další ceny udělované v soutěži.
"Počet nominovaných staveb mě velice mile překvapil," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel
a jednatel firmy EUROSOFTWARE s.r.o., která je partnerem Stavby roku Plzeňského kraje
2018. "Jsem moc rád, že naše společnost působí v kraji, kde vzniká takové množství
kvalitních staveb. Odborná porota bude mít nelehkou úlohu vybrat z nich vítěze."
Stavby jsou nominované ze všech sedmi soutěžních kategorií, nejpočetněji jsou zastoupené
rekonstrukce budov. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může (ale nemusí) být udělen v
každé kategorii, soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města
Plzně nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje.
Kam letos poputuje Cena veřejnosti, určí internetové hlasování. Lidé mohou poslat svůj hlas
preferované stavbě až do 31. května 2019 na www.stavbarokupk.cz. Na webových stránkách
soutěže najdete také všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další
informace.
Jaké stavby byly nominovány?
A/ Novostavby budov
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
B/ Rekonstrukce budov
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení "Bio Střela", Plasy
Stavební úpravy a rozšíření mateřské školy, Štěnovice
Technologický park Dronet - 1. etapa, Plzeň
C/ Stavby pro bydlení
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Chytré bydlení KLR@Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská
E/ Průmyslové stavby
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
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Dvacítka nejlepších objektů se utká o titul Stavba roku Plzeňského kraje
11.05.2019 plzen.cz
https://www.plzen.cz/dvacitka-nejlepsich-objektu-se-utka-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje/

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 bude usilovat dvacítka nejlepších stavebních prací,
které nominovala porota z celkového počtu 32 přihlášených. Stavby jsou rozdělené do sedmi
soutěžních kategorií. Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se může
zapojit i široká veřejnost. Na webové stránce www.stavbarokupk.cz už běží internetové
hlasování a podle jeho výsledků pak organizátoři soutěže vyhlásí Cenu veřejnosti.
Nejpočetněji zastoupená je kategorie rekonstrukce budov, kde soutěží pět nominovaných
staveb. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může, ale také nemusí, být udělen v každé
kategorii. Soutěží se také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně
nebo Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje. Všechny přihlášené i nominované
stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné také na www.stavbarokupk.cz.
Stavby jsou nominované v těchto kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a
inženýrské stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi).
Seznam všech nominovaných staveb:
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd
Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň
Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny, Třemošná
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň
Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení "Bio Střela", Plasy
Stavební úpravy a rozšíření mateřské školy, Štěnovice
Technologický park Dronet – 1. etapa, Plzeň
Chytré bydlení KLR@Plzeň
Nová Valcha, Plzeň
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská
Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň
Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig, Chotěšov
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň
Sportovní areál, Dobřany
Obnova Lobezského parku, Plzeň
Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Foto
V nominaci na Stavbu roku je i Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
O titul se bude ucházet také rekonstruovaná budova u Seneckého rybníka v Plzni
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O titul stavba roku se bude ucházet mateřinka i náměstí
13.05.2019 Tachovský deník
strana: 2 rubrika: Region/Zpravodajství
Planá, Stříbro – Dvacet staveb z Plzeňského kraje se uchází o titul Stavba roku. Za Tachovsko
jsou nominované dvě. První je rekonstruované náměstí Svobody v Plané za pojetí historicky
významného prostředí a přirozené propojení historického prostoru s běžnými každodenními
potřebami moderního města. Druhou nominaci získala Mateřská škola Prokopa Holého
Stříbro za netradiční pojetí prostoru mateřinky a hravý interiér podporující fantazii dětí.
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Kollárka v hlasování stavby roku Plzeňského kraje
13.05.2019 retrend.cz
https://retrend.cz/zajimavosti-ze-spolecnosti/kollarka-v-hlasovani-stavby-roku-plzenskeho-kraje/

První regionální developerský projekt KLR@Plzeň od společnosti Trigema je mezi
nominovanými v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Vyhlášení výsledků proběhne v
červnu.
Bytový dům Chytrého bydlení, který jsme v Plzni dokončili vloni na podzim, je mezi 32
projekty letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Náš projekt soutěží v
kategorii Stavby pro bydlení. Svůj hlas mu lze dát až do konce května na stránkách soutěže
www.stavbarokupk.cz. Vyhlášení výsledků proběhne v západočeské metropoli 12. června.
Kolaudace šestipatrového bytového domu KLR@Plzeň proběhla vloni na začátku září.
Novostavba bytového domu, jehož architektonický návrh pochází z dílny tamního studia AIP
Plzeň, je ve tvaru L s decentní světlou fasádou, modrými a mléčně bílými balkony.
Zdroj/foto: Trigema a.s.
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Dvě stavby v nominaci
15.05.2019 Tachovský deník
strana: 3 rubrika: Region
Tachovsko – Dvě stavby z tachovského okresu přihlášené do soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje se dostaly do konečných nominací o některé z ocenění. V kategorii Veřejná
prostranství se mezi tři nominované dostala rekonstrukce náměstí v Plané a v kategorii
Novostavby budov je mezi nejlepšími nová školka ve Stříbře.

78

Vrchlického sady bojují o titul Cena veřejnosti
18.05.2019 Klatovský deník
strana: 3 rubrika: Region / Zpravodajství
Zprávy z Klatovska
Klatovy – Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 zveřejnila stavby nominované
na vítězný titul. Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku nejlepších ve všech
sedmi soutěžních kategoriích. Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se
může zapojit i široká veřejnost v internetovém hlasování a podle jeho výsledků bude udělena
Cena veřejnosti. Z Klatovska můžete hlasovat pro obnovu Vrchlického sadů v Klatovech.
Hlasovat můžete až do 31. května.
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Vrchlického sady bojují o titul Cena veřejnosti
18.05.2019 klatovsky.denik.cz
https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/vrchlickeho-sady-bojuji-o-titul-cena-verejnosti20190518.html

Klatovy – Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 zveřejnila stavby nominované
na vítězný titul.
"Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku těch nejlepších, a to ve všech
sedmi soutěžních kategoriích. Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se
může zapojit i široká veřejnost, a to v internetovém hlasování a podle jeho výsledků bude
udělena Cena veřejnosti. Z Klatovska můžete hlasovat pro obnovu Vrchlického sadů v
Klatovech. Hlasovat můžete až do 31. května.
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Finále Stavby roku Plzeňského kraje 2018
21.05.2019 Mladá fronta Dnes
strana: 18 rubrika: Kraj Plzeňský
Dvě desítky staveb postoupily do finálového výběru v rámci
soutěže Stavba roku plzeňského kraje 2018. Jsou mezi nimi například podařená obnova
historického parku Vrchlického sady v centru Klatov nebo pozoruhodná rekonstrukce
víceúčelového kulturního zařízení Bio Střela v Plasích, zajímavá přístavba Gymnázia Luďka
Pika v Plzni a citlivá rekonstrukce budovy na břehu Seneckého rybníka. Soutěž proběhne ve
všech sedmi vyhlášených kategoriích. "Nejpočetněji jsou zastoupené rekonstrukce budov.
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 může, ale nemusí být udělen v každé kategorii,"
uvedla mluvčí soutěže Hana Kulawiaková. Připomenula tak, že v minulých ročnících porotci v
některých kategoriích tituly neudělili. Do soutěže bylo letos přihlášeno celkem 32 staveb.
Člen soutěžní poroty architekt Miloslav Michalec uvedl, že každý rok bývá
do Stavby roku Plzeňského kraje přihlášeno kolem tří desítek děl. "V každé kategorii se jich
objevuje čtyři pět, což nasvědčuje tomu, že kategorie jsou zvoleny dobře," sdělil.
O Ceně veřejnosti rozhodne internetové hlasování
Kromě cen, o kterých rozhodne odborná porota, se bude udělovat také Cena veřejnosti.
"Kam letos poputuje, určí internetové hlasování. Lidé mohou dát svůj hlas preferované
stavbě až do konce května 2019 na webu.stavbarokupk.cz," konstatovala Kulawiaková.
Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 12. června 2019 v
Měšťanské besedě v Plzni.
Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS) je přesvědčená, že soutěž je důležitá
například proto, že klade důraz na architekturu. "A stavby jsou díla, která nás dlouhodobě
ovlivňují," prohlásila.
Podle primátora Plzně Martina Baxy (ODS) má město v tomto roce ve hře několik projektů,
jako je například autobusový terminál u Hlavního nádraží nebo rekonstruovaný objekt v
bývalém areálu Reo Depony v Cukrovarské ulici, kam se rozšířilo technologické centrum
Dronet. Za mimořádně povedený projekt pokládá přístavbu základní školy v Plzni-Újezdě. "Je
to jeden z nejoriginálnějších počinů loňského roku na území města," řekl.
V loňském ročníku soutěže za rok 2017 na sebe nejvíc pozornosti upoutala výjimečně zdařilá
rekonstrukce víceúčelového zařízení Kinonekino v Plané na Tachovsku. Vítězem
internetového hlasování o Cenu veřejnosti se stala Kaple Panny Marie Bolestné ve
Vatěticích.
--Fakta Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje
Novostavby budov * Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro * Přístavba školní družiny,
Plzeň – Újezd * Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka
Pika, Plzeň
Rekonstrukce budov * Přestavba bývalé prodejny potravin a nová pěší zóna, Třemošná *
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Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň * Stavební úpravy a rozšíření mateřské
školy, Štěnovice * Technologický park Dronet – 1. etapa, Plzeň
- Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení "Bio Střela", Plasy
Dopravní a inženýrské stavby * Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská *
Modernizace trati Rokycany – Plzeň
- Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská Veřejná prostranství (parky,
náměstí, návsi) Obnova Lobezského parku, Plzeň * Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá *
Obnova historického parku
– Vrchlického sady, Klatovy Průmyslové stavby * Výrobní hala a kanceláře společnosti Stolfig,
Chotěšov * Přípravna potravin CrossCafe Original, Plzeň Stavby pro bydlení
- Chytré bydlení KLR@Plzeň - Kollárova ulice * Nová Valcha, Plzeň Sportovní a volnočasové
stavby * Dostavba sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň * Sportovní areál,
Dobřany
Foto: Zdařilé rekonstrukce Přihlášené je i víceúčelové kulturní zařízení Bio Střela v Plasích.
Foto: M. Chaloupka, ČTK
Foto: Terminál Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská
Foto: Park Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy
Foto: Dům u Seneckého rybníka Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni
Zdroj: 3x stavbarokupk.cz
O autorovi: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
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Dvě stavby v nominaci
22.05.2019 Týdeník Tachovská jiskra
strana: 2 rubrika: Zprávy
Tachovsko – Dvě stavby z tachovského okresu přihlášené do soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje se dostaly do konečných nominací o některé z ocenění. V kategorii Veřejná prostranství
se mezi tři nominované dostala rekonstrukce náměstí v Plané a v kategorii Novostavby
budov je mezi nejlepšími nová školka ve Stříbře.
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Sady bojují o titul
22.05.2019 Týdeník Klatovska
strana: 2 rubrika: Zprávy
Klatovy – Odborná porota Stavby roku Plzeňského kraje 2018 zveřejnila stavby nominované
na vítězný titul. Z 32 přihlášených stavebních děl porotci vybrali dvacítku nejlepších ve všech
sedmi soutěžních kategoriích.
Do rozhodování o nejpovedenější stavbě Plzeňského kraje se může zapojit i široká veřejnost
v internetovém hlasování a podle jeho výsledků bude udělena Cena veřejnosti. Z Klatovska
můžete hlasovat pro obnovu Vrchlického sadů v Klatovech. Hlasovat můžete až do 31.
května.
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Hlasujte pro stavbu roku
22.05.2019 Plzeňský deník
strana: 3 rubrika: Region
Plzeňský kraj – Do 31. května můžete hlasovat v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018,
která se koná pod záštitou hejtmana Josefa Bernarda a plzeňského primátora Martina Baxy.
O titul soutěží stavby uvedené do provozu nebo zkolaudované v loňském roce a postavené
v Plzeňském kraji. Lidé mohou hlasovat pro dvacet staveb zařazených do různých kategorií.
Výsledky budou vyhlášeny 12. června. Zájemci mohou hlasovat na stránkách
www.stavbarokupk.cz.
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Tituly pro školní družinu, park i železniční trať
13.06.2019 Mladá fronta Dnes
strana: 16 rubrika: Kraj Plzeňský
Cenu veřejnosti získala výjimečná úprava budovy na břehu Seneckého rybníka v Plzni
Přístavba školní družiny v Plzni - Újezdě, modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň a
obnova Lobezského parku v Plzni byly včera ve svých kategoriích oceněny tituly Stavba roku
Plzeňského kraje 2019. Vyhlášení výsledků se odehrálo v rámci galavečera v Měšťanské
besedě v Plzni.
Letos bylo do soutěže přihlášeno 32 staveb a 20 z nich bylo nominovaných do užšího výběru.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce budovy u Seneckého
rybníka. Cena hejtmana připadla rekonstrukci náměstí Svobody v Plané.
Výjimečná přístavba školní družiny, která patří k pozoruhodným projektům loňského roku v
Plzni, patřila k favoritům letošní soutěže a uspěla v kategorii novostaveb. Předseda soutěžní
poroty Miloslava Michalec ji označil za příkladnou, kvalitní a moderní.
"Prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a
optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl Michalec. Přístavba je dílem Bohuslava
Strejce, Ondřeje Janouta a Jiřího Koreluse z plzeňské společnosti projectstudio8. Ta se už
může chlubit oceněním Stavba roku Plzeňského kraje 2017 v kategorii staveb pro bydlení za
obytný soubor Na Drážkách. V kategorii veřejná prostranství zvítězila revitalizace Lobezského
parku. Porota vyzdvihla citlivou a neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž nyní oblast
nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně. Projekt je dílem Tomáše Rákose a Zory
Rákosové ze společnosti Atelier Rákos z Mariánských Lázní.
Modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň vybrali porotci jako nejlepší z kategorie
dopravních a inženýrských staveb. Ocenili přitom profesionální provedení a citlivé zasazení
významné dopravní stavby do krajiny. Stavbu projektovala společnost Sudop Praha.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala obnova náměstí Svobody v Plané na Tachovsku.
Projekt připravili Jan Soukup, Marek Marovič a Čeněk Stehlík z plzeňského Ateliéru Soukup
Olp Švehla.
Hejtman Josef Bernard shodou okolností právě z Plané pochází, a tak připomínal, jaký
význam náměstí mělo a má. "Krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino
– tam jsme se všichni potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje
malebnost městečka," uvedl. Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně letos získala
rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka. Jedná se o dům, který poskytuje zázemí skautům
a prošel obnovou, která jej změnila téměř k nepoznání.
"Vznikla moderní a příjemná stavba, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Dům
přirozeně zapadá do okolní přírody," sdělil primátor Plzně Martin Baxa. Za přestavbou domu
na břehu rybníka stojí ateliér PRO-STORY, ve kterém působí úspěšný plzeňský architekt Jiří
Zábran. Ten už za své projekty v minulosti získal různá ocenění
včetně Stavby roku Plzeňského kraje za administrativní budovu firmy Brusivo v Rokycanech.
Foto: Nejlepší novostavba Přístavba školní družiny v Plzni – Újezdě uspěla v kategorii
novostaveb.
Foto: Cena veřejnosti a Cena primátora Plzně Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka.
Foto: Nejlepší dopravní stavba Modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň.
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Foto: Veřejné prostory V kategorii zvítězila obnova Lobezského parku v Plzni.
Foto: 4x Stavba roku PK
O autorovi: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES
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Tunel, družina, park. Stavby roku jsou z Plzeňska
13.06.2019 Právo
strana: 11 rubrika: Jihozápadní Čechy
Školní družina v Plzni-Újezdě, modernizace trati Plzeň – Rokycany včetně nejdelšího
železničního tunelu v Česku a obnovený plzeňský Lobezský park. To jsou vítězové prestižní
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
Odborná porota ocenila i novostavbu školky Prokopa Holého ve Stříbře, přestavbu osobního
nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu víceúčelové sportovní haly v Plzni na
Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu Vrchlického sadů v Klatovech.
Elegantní družina s modřínovou fasádou a prosklenými stěnami zabodovala jako příklad
kvalitní moderní stavby. "Prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a
logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl předseda
odborné poroty Miloslav Michalec.
Modernizovaný železniční koridor porotu přesvědčil vysoce profesionálním provedením a
jemným zasazením významné dopravní stavby do krajiny. A park v Lobzích uspěl díky citlivé
obnově spojené s využitím neotřelých prvků.
Na zmíněnou družinu sázel už při zahájení soutěže primátor Martin Baxa (ODS), Cenu
primátora města Plzně si však nakonec odnesla jiná stavba – komplexní rekonstrukce objektu
sloužícího hlavně pro potřeby skautů na břehu Seneckého rybníka. "Architektům a
projektantům se podařilo to, že dům přirozeně zapadá do okolní přírody a více souzní s
místem u rybníka," uvedl Baxa. Klubovna také nejvíce zaujala veřejnost.
Hejtman Josef Bernard (ČSSD) ocenil revitalizaci náměstí v Plané. A jako tamní rodák mohl i
zavzpomínat: "Náměstí v Plané, to bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky
byly tam. Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem – Plzeňka,
krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup, a hlavně kino – tam jsme se všichni
potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka."
Do šestnáctého ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem dvaatřicet loni dokončených staveb,
o čtyři více než v minulém roce.
Foto: Ejpovický tunel se může nyní chlubit titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2018.
Foto archiv
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Stavbami Plzeňského kraje jsou družina a park v Plzni a nová trať
13.06.2019 archiweb.cz
https://archiweb.cz/en/n/home/stavbami-plzenskeho-kraje-jsou-druzina-a-park-v-plzni-a-nova-trat

Plzeň - Přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě, modernizace trati Rokycany - Plzeň a obnova
Lobezského parku v Plzni se staly Stavbami roku Plzeňského kraje 2018. V 16. ročníku
posuzovala odborná porota 20 staveb v sedmi kategoriích, udělila hlavní ceny ve třech novostavby budov, dopravní a inženýrské stavby a veřejná prostranství. ČTK to dnes řekla
mluvčí soutěže Hana Kulawiaková.
"Příkladná kvalitní moderní přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě prezentuje čistotu tvaru i
detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a
vnějších prostor," řekl předseda poroty Miloslav Michalec. Modernizace trati Rokycany Plzeň získala titul za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení významné dopravní
stavby do krajiny. Obnova Lobezského parku pak za citlivou a novými neotřelými prvky
oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace.
Díky oživení stavebnictví vzniklo loni v kraji zhruba dvakrát více zajímavých staveb než v
několika uplynulých letech recese oboru, řekl ČTK regionální předseda Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR Jan Muzika.
Cenu sedmičlenné odborné poroty si odnesla novostavba Mateřské školy Prokopa Holého ve
Stříbře za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Cenu veřejnosti získala v
internetovém hlasování více než 2000 lidí z celého regionu rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka v Plzni, která slouží hlavně jako zázemí skautů. Tato stavba získala také
cenu primátora Plzně Martina Baxy (ODS). "Moderní a příjemná stavba díky dřevěnému
plášti výrazně ožila. Dům přirozeně zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u
rybníka," řekl.
Cenu hejtmana získala rekonstrukce náměstí v Plané, která dokázala skloubit kvalitu
historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města. "Úžasná rekonstrukce ještě
více podtrhuje malebnost městečka," uvedl hejtman Josef Bernard (ČSSD).
Porota objíždí všechny stavby, hovoří s investory a projektanty. Půlka nominovaných staveb
je z Plzně, druhá z venkova. Soutěž měla poprvé mezinárodního porotce, a to českovlámského architekta a urbanistu Jiřího Klokočku. Titul Stavba roku 2017 získalo bývalé kino
v Plané na Tachovsku, přestavěné na multifunkční kulturní zařízení KINONEKINO, a komplex
bytových a řadových domů Na Dražkách v Plzni-Újezdě.
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Plzeňský kraj už zná své nejlepší stavby roku 2018
13.06.2019 plzen.cz
https://www.plzen.cz/plzensky-kraj-uz-zna-sve-nejlepsi-stavby-roku-2018/

Stavbami roku Plzeňského kraje 2018 se staly přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě,
modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova Lobezského parku v Plzni. Slavnostní vyhlášení
cen se uskutečnilo ve středu v plzeňské Měšťanské besedě. V 16. ročníku soutěže vybírala
vítěze odborná porota mezi 20 nominovanými stavbami v sedmi kategoriích. Hlavní ceny
pocházejí tentokrát z kategorií novostavby budov, dopravní a inženýrské stavby a veřejná
prostranství.
Čistotu tvaru, detailu, jednoduchost, přehlednost, logičnost navrženého řešení a optické
prolnutí vnitřních i vnějších prostor ocenili porotci v případě přístavby školní družiny v PlzniÚjezdě Modernizace trati Rokycany – Plzeň zase získala titul za vysoce profesionální
provedení a za jemné zasazení významné dopravní stavby do krajiny. U obnovy Lobezského
parku zase zaujal citlivý a novými neotřelými prvky oživený prostor příměstského parku,
který nabízí nové možnosti rekreace.
Cenu sedmičlenné odborné poroty si odnesla novostavba Mateřské školy Prokopa Holého ve
Stříbře za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Cenu veřejnosti získala v
internetovém hlasování více než 2000 lidí z celého regionu rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka v Plzni, která slouží hlavně jako zázemí skautů. Klubovna získala i cenu
primátora Plzně Martina Baxy (ODS). "Moderní a příjemná stavba díky dřevěnému plášti
výrazně ožila. Dům přirozeně zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u rybníka,"
komentoval stavbu primátor Baxa.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje zase získala rekonstrukce náměstí v Plané. "Jedná se o
úžasnou rekonstrukci, která ještě více podtrhuje malebnost městečka," komentoval
rozhodnutí hejtman Josef Bernard (ČSSD).
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Stavbou roku je podle veřejnosti opravená budova u Seneckého rybníka
13.06.2019 regiony.impuls.cz
http://regiony.impuls.cz/stavba-roku-plzensky-kraj-modernizace-zeleznicni-trati-druzinarekonstrukce-budova-senecky-rybnik-cena-iyh-/plzensky-kraj.aspx?c=A190613_092646_impplzensky_kov

Přístavba školní družiny v Plzni - Újezdě, modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň a
obnova Lobezského parku v Plzni byly ve svých kategoriích oceněny tituly Stavba roku
Plzeňského kraje 2019. Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce
budovy u Seneckého rybníka.
Letos bylo do soutěže přihlášeno 32 staveb a 20 z nich bylo nominovaných do užšího výběru.
Vyhlášení výsledků se odehrálo ve středu v rámci galavečera v Měšťanské besedě v Plzni.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce budovy u Seneckého
rybníka. Cena hejtmana připadla rekonstrukci náměstí Svobody v Plané.
Výjimečná přístavba školní družiny, která patří k pozoruhodným projektům loňského roku v
Plzni, patřila k favoritům letošní soutěže a uspěla v kategorii novostaveb. Předseda soutěžní
poroty Miloslava Michalec ji označil za příkladnou, kvalitní a moderní.
"Prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a
optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl Michalec. Přístavba je dílem Bohuslava
Strejce, Ondřeje Janouta a Jiřího Koreluse z plzeňské společnosti projectstudio8. Ta se už
může chlubit oceněním Stavba roku Plzeňského kraje 2017 v kategorii staveb pro bydlení za
obytný soubor Na Drážkách.
Zobrazit fotogalerii
V kategorii veřejná prostranství zvítězila revitalizace Lobezského parku. Porota vyzdvihla
citlivou a neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž nyní oblast nabízí nové možnosti
rekreace obyvatel Plzně. Projekt je dílem Tomáše Rákose a Zory Rákosové ze společnosti
Atelier Rákos z Mariánských Lázní.
Modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň vybrali porotci jako nejlepší z kategorie
dopravních a inženýrských staveb. Ocenili přitom profesionální provedení a citlivé zasazení
významné dopravní stavby do krajiny. Stavbu projektovala společnost Sudop Praha.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala obnova náměstí Svobody v Plané na Tachovsku.
Projekt připravili Jan Soukup, Marek Marovič a Čeněk Stehlík z plzeňského Ateliéru Soukup
Olp Švehla.
Hejtman Josef Bernard shodou okolností právě z Plané pochází, a tak připomínal, jaký
význam náměstí mělo a má. "Krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino
– tam jsme se všichni potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje
malebnost městečka," uvedl.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně letos získala rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka. Jedná se o dům, který poskytuje zázemí skautům a prošel obnovou, která
jej změnila téměř k nepoznání.
"Vznikla moderní a příjemná stavba, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Dům
přirozeně zapadá do okolní přírody," sdělil primátor Plzně Martin Baxa. Za přestavbou domu
na břehu rybníka stojí ateliér PRO-STORY, ve kterém působí úspěšný plzeňský architekt Jiří
Zábran. Ten už za své projekty v minulosti získal různá ocenění
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včetně Stavby roku Plzeňského kraje za administrativní budovu firmy Brusivo v Rokycanech.
Jízda nejdelším železničním tunelem v Česku (16. 11. 2018)
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Stavbou roku kraje je podle veřejnosti oprava budovy u Seneckého rybníka
13.06.2019 24zpravy.com
http://www.24zpravy.com/domaci/stavbou-roku-je-podle-verejnosti-opravena-budova-useneckeho-rybnika/331432-zpravy

Letos bylo do soutěže přihlášeno 32 staveb a 20 z nich bylo nominovaných do užšího výběru.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo ve středu v Měšťanské besedě v Plzni.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce budovy u Seneckého
rybníka. Cena hejtmana připadla rekonstrukci náměstí Svobody v Plané.
Výjimečná přístavba školní družiny, která patří k pozoruhodným projektům loňského roku v
Plzni, patřila k favoritům letošní soutěže a uspěla v kategorii novostaveb. Předseda soutěžní
poroty Miloslav Michalec ji označil za příkladnou, kvalitní a moderní.
"Prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a
optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl Michalec.
Přístavba je dílem Bohuslava Strejce, Ondřeje Janouta a Jiřího Koreluse plzeňské společnosti
projectstudio8. Ta se už může chlubit oceněním Stavba roku Plzeňského kraje 2017 v
kategorii staveb pro bydlení za obytný soubor Na Drážkách.
V kategorii veřejná prostranství zvítězila revitalizace Lobezského parku. Porota vyzdvihla
citlivou a neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž nyní oblast nabízí nové možnosti
rekreace. Projekt je dílem Tomáše Rákose a Zory Rákosové ze společnosti Atelier Rákos z
Mariánských Lázní.
Modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň vybrali porotci jako nejlepší z kategorie
dopravních a inženýrských staveb. Ocenili profesionální provedení a citlivé zasazení
významné dopravní stavby do krajiny. Stavbu projektovala společnost Sudop Praha.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala obnova náměstí Svobody v Plané na Tachovsku.
Projekt připravili Jan Soukup, Marek Marovič a Čeněk Stehlík z plzeňského Ateliéru Soukup
Olp Švehla.
Hejtman Josef Bernard shodou okolností právě z Plané pochází, a tak připomínal, jaký
význam náměstí mělo a má. "Krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino,
tam jsme se všichni potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje
malebnost městečka," uvedl.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně letos získala rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka. Je to dům, který poskytuje zázemí skautům a prošel obnovou, která jej
změnila téměř k nepoznání.
"Vznikla moderní a příjemná stavba, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Dům
přirozeně zapadá do okolní přírody," sdělil primátor Plzně Martin Baxa.
Za přestavbou domu na břehu rybníka stojí ateliér PRO-STORY, ve kterém působí úspěšný
plzeňský architekt Jiří Zábran. Ten už za své projekty v minulosti získal různá ocenění
včetně Stavby roku Plzeňského kraje za administrativní budovu firmy Brusivo v Rokycanech.
Jízda nejdelším železničním tunelem v Česku (16. 11. 2018)
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Anketa Stavba roku zná své vítěze
13.06.2019 rozhlas.cz
https://plzen.rozhlas.cz/anketa-stavba-roku-zna-sve-viteze-7962214

Přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě, modernizace trati Rokycany - Plzeň a obnova
Lobezského parku v Plzni se staly Stavbami roku Plzeňského kraje 2018.
V 16. ročníku cen Stavba roku Plzeňského kraje posuzovala odborná porota 20 staveb v
sedmi kategoriích a udělila hlavní ceny ve třech - novostavby budov, dopravní a inženýrské
stavby a veřejná prostranství. Oceněny byly přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě,
modernizace trati Rokycany - Plzeň a obnova Lobezského parku v Plzni.
"Příkladná kvalitní moderní přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě prezentuje čistotu tvaru i
detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a
vnějších prostor," řekl předseda poroty Miloslav Michalec. Modernizace trati Rokycany Plzeň získala titul za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení významné dopravní
stavby do krajiny. Obnova Lobezského parku pak za citlivou a novými neotřelými prvky
oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace.
"Díky oživení stavebnictví vzniklo loni v kraji zhruba dvakrát více zajímavých staveb než v
několika uplynulých letech recese oboru," řekl ČTK regionální předseda Svazu podnikatelů ve
stavebnictví ČR Jan Muzika. Cenu sedmičlenné odborné poroty si odnesla novostavba
Mateřské školy Prokopa Holého ve Stříbře za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí
interiéru. Cenu veřejnosti získala v internetovém hlasování více než 2000 lidí z celého
regionu rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni, která slouží hlavně jako zázemí
skautů. Tato stavba získala také cenu primátora Plzně Martina Baxy. Cenu hejtmana získala
rekonstrukce náměstí v Plané, která dokázala skloubit kvalitu historického prostředí s
aktuálními potřebami moderního města.
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V soutěži o stavbu roku bodovala i opravená budova u Seneckého rybníka
13.06.2019 qap.cz
https://www.qap.cz/object/v-soutezi-o-stavbu-roku-bodovala-i-opravena-budova-u-seneckehorybnika-104857

Soutěž stavba roku Plzeňského kraje má v letošním ročníku tři vítěze hlavní ceny. Titul si
odnesla přístavba školní družiny Plzeň – Újezd, modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova
Lobezského parku.
Odborná porota ocenila také novostavbu Mateřské školy Prokopa Holého ve Stříbře,
přestavbu osobního nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu víceúčelové
sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu Vrchlického sadů
v Klatovech.
V internetovém hlasování zvítězila rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni, a
získala tak Cenu veřejnosti. Zároveň si odnesla i Cenu primátora města Plzně.
Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané a cenu Krajské
hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického parku Dronet v
Plzni.
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se po posouzení dvacítky
nominovaných stavebních děl rozhodla udělit tři tituly, a to v kategoriích Novostavby budov,
Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství.
"Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsme udělili za příkladnou kvalitní moderní
přístavbu školní družiny v Plzni – Újezdě, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost,
přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor,"
řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné
zasazení této významné dopravní stavby do krajiny. A třetí titul patří příměstskému parku v
Lobzích za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž teď nabízí nové
možnosti rekreace obyvatel Plzně.
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předal cenu za rekonstrukci náměstí v Plané, která
dokázala skloubit kvality historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města.
"Náměstí v Plané. To bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam.
Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka, krásná
průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali.
Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka," zavzpomínal
hejtman Josef Bernard, rodák z Plané.
Primátor města Plzně ocenil rekonstrukci budovy u Seneckého rybníka v Plzni, která slouží
hlavně jako zázemí skautů. "Opravou staré budovy vznikla moderní a příjemná stavba pro
jejich aktivity, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Velké díky tak patří návrhu z
ateliéru PRO-STORY, jehož architektům a projektantům se podařilo to, že dům přirozeně
zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u rybníka," uvedl primátor Martin Baxa.
Stejná stavba se nejvíce líbila také účastníkům internetového hlasování. Rekonstrukce
budovy u Seneckého rybníka získala nejvíce hlasů a ze soutěže si odnesla také Cenu
veřejnosti. "Rád podporuji zájem lidí o věci veřejné. To se vztahuje samozřejmě i na rozvoj
našeho regionu," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware
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s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018."Velmi mě potěšilo,
kolik lidí se zapojilo do internetového hlasování. Jedná se o více než dva tisíce lidí, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí. Mám velkou radost, že zvítězila právě budova, která je
určená dětem a jejich volnočasovým aktivitám," dodal.
Cenu Krajské hospodářské komory získala rekonstrukce dlouhodobě neudržovaného objektu
na Technologický park DRONET. "Na návrh poroty jsem rád předal ocenění náročné
rekonstrukci DRONETu, vzhledem k zásadní změně funkční náplně objektu. Objekt bude
sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další
projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy," řekl Petr Chvojka,
předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Cenu poroty si ze soutěže odnesla Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře, a to za
neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Odborná porota dále udělila Čestná
uznání přestavbě osobního nádraží včetně mostů v Mikulášské ulici v Plzni, dostavbě
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovnímu areálu v Dobřanech a obnově
historického parku v klatovských Vrchlického sadech.
Cenu uděloval také Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Za realizaci kultivované a funkční
dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města, ji věnoval novému
autobusovému přestupnímu terminálu v plzeňské Šumavské ulici.
FOTO: Stavba roku Plzeňského kraje
Prestižní tituly v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou rozdány. U veřejnosti
zabodovala nejvíc budova u Seneckého rybníka. Dostalo se ale i na stavbu u nádraží v Plzni.
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Ceny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsou předány
13.06.2019 plzensky-kraj.cz
http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/ceny-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2018-jsou-predany

Soutěž stavba roku Plzeňského kraje má v letošním ročníku tři vítěze hlavní ceny. Titul si
odnesla přístavba školní družiny Plzeň – Újezd, modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova
Lobezského parku. Odborná porota ocenila také novostavbu Mateřské školy Prokopa Holého
ve Stříbře, přestavbu osobního nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu
Vrchlického sadů v Klatovech. V internetovém hlasování zvítězila rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka v Plzni, a získala tak Cenu veřejnosti. Zároveň si odnesla i Cenu primátora
města Plzně. Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané a
cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického
parku Dronet v Plzni.
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se po posouzení dvacítky
nominovaných stavebních děl rozhodla udělit tři tituly, a to v kategoriích Novostavby budov,
Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství.
"Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsme udělili za příkladnou kvalitní moderní
přístavbu školní družiny v Plzni – Újezdě, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost,
přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor,"
řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné
zasazení této významné dopravní stavby do krajiny. A třetí titul patří příměstskému parku v
Lobzích za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž teď nabízí nové
možnosti rekreace obyvatel Plzně.
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předal cenu za rekonstrukci náměstí v Plané, která
dokázala skloubit kvality historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města.
"Náměstí v Plané. To bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam.
Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka, krásná
průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali.
Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka,"
zavzpomínal hejtman Josef Bernard, rodák z Plané.
Primátor města Plzně ocenil rekonstrukci budovy u Seneckého rybníka v Plzni, která slouží
hlavně jako zázemí skautů. "Opravou staré budovy vznikla moderní a příjemná stavba pro
jejich aktivity, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Velké díky tak patří návrhu z
ateliéru PRO-STORY, jehož architektům a projektantům se podařilo to, že dům přirozeně
zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u rybníka," uvedl primátor Martin Baxa.
Stejná stavba se nejvíce líbila také účastníkům internetového hlasování. Rekonstrukce
budovy u Seneckého rybníka získala nejvíce hlasů a ze soutěže si odnesla také Cenu
veřejnosti. "Rád podporuji zájem lidí o věci veřejné. To se vztahuje samozřejmě i na rozvoj
našeho regionu," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware
s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. "Velmi mě potěšilo,
kolik lidí se zapojilo do internetového hlasování. Jedná se o více než dva tisíce lidí, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí. Mám velkou radost, že zvítězila právě budova, která je
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určená dětem a jejich volnočasovým aktivitám," dodal.
Cenu Krajské hospodářské komory získala rekonstrukce dlouhodobě neudržovaného objektu
na Technologický park DRONET. "Na návrh poroty jsem rád předal ocenění náročné
rekonstrukci DRONETu, vzhledem k zásadní změně funkční náplně objektu. Objekt bude
sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další
projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy," řekl Petr Chvojka,
předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Cenu poroty si ze soutěže odnesla Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře, a to za
neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Odborná porota dále udělila Čestná
uznání přestavbě osobního nádraží včetně mostů v Mikulášské ulici v Plzni, dostavbě
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovnímu areálu v Dobřanech a obnově
historického parku v klatovských Vrchlického sadech.
Cenu uděloval také Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Za realizaci kultivované a funkční
dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města, ji věnoval novému
autobusovému přestupnímu terminálu v plzeňské Šumavské ulici.
Všechny ceny byly přihlašovatelům staveb předány na slavnostním galavečeru v Měšťanské
besedě v Plzni 12. června 2019.
PŘEHLED CEN A OCENĚNÝCH STAVEB V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2018
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018
Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za příkladnou kvalitní moderní přístavbu,
která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého
řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za vysoce profesionální provedení a za
jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny.
Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 je udělen za citlivou a novými neotřelými prvky
oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti rekreace obyvatel Plzně.
Cena poroty
Mateřská škola Prokopa Holého, Stříbro (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za neotřelé a
nekompromisní barevné pojetí interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho
po opuštění budovy.
Čestné uznání poroty
Uzel Plzeň, přestavba osobního nádraží a mostů Mikulášská (kat. D)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského je uděleno za vysoce profesionální provedení,
zejména při soustavném provozu nádraží, a za logistiku prováděných prací.
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly, Plzeň (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilý návrh moderní
sportovní stavby s velkoryse pojatým zázemím pro sportovce.
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Sportovní areál, Dobřany (kat. F)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kvalitní architektonický návrh i
provedení sportovního areálu, zejména zastřešené hokejbalové haly.
Obnova historického parku – Vrchlického sady, Klatovy (kat. G)
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou obnovu části
centrálního parkového okruhu města.
Cena hejtmana Plzeňského kraje Rekonstrukce náměstí Svobody, Planá (kat. G)
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za vytvoření reprezentativního prostoru, který
vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.
Cena primátora města Plzně
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
Cenu primátora města Plzně získává za kultivované a soudobé řešení nového vzhledu
budovy, která se tímto počinem naprosto přirozeně začlenila do lesního prostředí.
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Technologický park DRONET - 1. etapa, Plzeň (kat. B)
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává za nápadité využití dochovaných
konstrukčních prvků v souladu se zásadní změnou funkční náplně objektu.
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (kat. D)
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za realizaci kultivované a funkční dopravní
stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města.
Cena veřejnosti
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka, Plzeň (kat. B)
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Hlavní ceny Stavby roku Plzeňského kraje už rozdány
13.06.2019 plzenskyrozhled.cz
https://plzenskyrozhled.cz/hlavni-ceny-stavby-roku-plzenskeho-kraje-uz-rozdany/

Soutěž stavba roku Plzeňského kraje má v letošním ročníku tři vítěze hlavní ceny. Titul si
odnesla přístavba školní družiny Plzeň – Újezd, modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova
Lobezského parku. Odborná porota ocenila také novostavbu Mateřské školy Prokopa Holého
ve Stříbře, přestavbu osobního nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu
Vrchlického sadů v Klatovech. V internetovém hlasování zvítězila rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka v Plzni, a získala tak Cenu veřejnosti. Zároveň si odnesla i Cenu primátora
města Plzně. Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané a
cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického
parku Dronet v Plzni.
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se po posouzení dvacítky
nominovaných stavebních děl rozhodla udělit tři tituly, a to v kategoriích Novostavby budov,
Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství. Modernizace trati Rokycany – Plzeň
titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní
stavby do krajiny. A třetí titul patří příměstskému parku v Lobzích za citlivou a novými
neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž teď nabízí nové možnosti rekreace obyvatel
Plzně. Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka získala nejvíce hlasů a ze soutěže si
odnesla také Cenu veřejnosti. "
Cenu poroty si ze soutěže odnesla Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře, a to za
neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Odborná porota dále udělila Čestná
uznání přestavbě osobního nádraží včetně mostů v Mikulášské ulici v Plzni, dostavbě
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovnímu areálu v Dobřanech a obnově
historického parku v klatovských Vrchlického sadech. Cenu uděloval také Svaz podnikatelů ve
stavebnictví. Za realizaci kultivované a funkční dopravní stavby, která oživila dříve
nepřístupnou část města, ji věnoval novému autobusovému přestupnímu terminálu
v plzeňské Šumavské ulici.
Foto:
Náměstí v Plané
Senecký rybník
Tunel Ejpovice – západní portál
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Ceny za Stavbu roku jsou předány. Vyhrála i přístavba družiny v Újezdě
13.06.2019 regionplzen.cz
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/ceny-za-stavbu-roku-jsou-predany.-vyhrala-i-pristavbadruziny-v-ujezde-147468/

Titul získala tři díla a další stavby byly oceněny.
Soutěž stavba roku Plzeňského kraje má v letošním ročníku tři vítěze hlavní ceny. Titul si
odnesla přístavba školní družiny Plzeň – Újezd, modernizace trati Rokycany – Plzeň a obnova
Lobezského parku.
Odborná porota ocenila také novostavbu Mateřské školy Prokopa Holého ve Stříbře,
přestavbu osobního nádraží a mostů v plzeňské Mikulášské ulici, dostavbu víceúčelové
sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovní areál v Dobřanech a obnovu Vrchlického sadů
v Klatovech. V internetovém hlasování zvítězila rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v
Plzni, a získala tak Cenu veřejnosti. Zároveň si odnesla i Cenu primátora města Plzně.
Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané a cenu Krajské
hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického parku Dronet v
Plzni.
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se po posouzení dvacítky
nominovaných stavebních děl rozhodla udělit tři tituly, a to v kategoriích Novostavby budov,
Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství.
"Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 jsme udělili za příkladnou kvalitní moderní
přístavbu školní družiny v Plzni – Újezdě, která prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost,
přehlednost a logičnost navrženého řešení a optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor,"
řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec.
Modernizace trati Rokycany – Plzeň titul získala za vysoce profesionální provedení a za jemné
zasazení této významné dopravní stavby do krajiny. A třetí titul patří příměstskému parku v
Lobzích za citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž teď nabízí nové
možnosti rekreace obyvatel Plzně.
Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předal cenu za rekonstrukci náměstí v Plané, která
dokázala skloubit kvality historického prostředí s aktuálními potřebami moderního města.
"Náměstí v Plané. To bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam.
Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka, krásná
průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali.
Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka," zavzpomínal
hejtman Josef Bernard, rodák z Plané.
Primátor města Plzně ocenil rekonstrukci budovy u Seneckého rybníka v Plzni, která slouží
hlavně jako zázemí skautů. "Opravou staré budovy vznikla moderní a příjemná stavba pro
jejich aktivity, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Velké díky tak patří návrhu z
ateliéru PRO-STORY, jehož architektům a projektantům se podařilo to, že dům přirozeně
zapadá do okolní přírody a více souzní s místem u rybníka," uvedl primátor Martin Baxa.
Stejná stavba se nejvíce líbila také účastníkům internetového hlasování. Rekonstrukce
budovy u Seneckého rybníka získala nejvíce hlasů a ze soutěže si odnesla také Cenu
veřejnosti. "Rád podporuji zájem lidí o věci veřejné. To se vztahuje samozřejmě i na rozvoj
našeho regionu," řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware
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s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2018. "Velmi mě potěšilo,
kolik lidí se zapojilo do internetového hlasování. Jedná se o více než dva tisíce lidí, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí. Mám velkou radost, že zvítězila právě budova, která je
určená dětem a jejich volnočasovým aktivitám," dodal.
Cenu Krajské hospodářské komory získala rekonstrukce dlouhodobě neudržovaného objektu
na Technologický park DRONET. "Na návrh poroty jsem rád předal ocenění náročné
rekonstrukci DRONETu, vzhledem k zásadní změně funkční náplně objektu. Objekt bude
sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další
projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy," řekl Petr Chvojka,
předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Cenu poroty si ze soutěže odnesla Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře, a to za
neotřelé a nekompromisní barevné pojetí interiéru. Odborná porota dále udělila Čestná
uznání přestavbě osobního nádraží včetně mostů v Mikulášské ulici v Plzni, dostavbě
víceúčelové sportovní haly v Plzni na Slovanech, sportovnímu areálu v Dobřanech a obnově
historického parku v klatovských Vrchlického sadech.
Cenu uděloval také Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Za realizaci kultivované a funkční
dopravní stavby, která oživila dříve nepřístupnou část města, ji věnoval novému
autobusovému přestupnímu terminálu v plzeňské Šumavské ulici.
Všechny ceny byly přihlašovatelům staveb předány na slavnostním galavečeru v Měšťanské
besedě v Plzni 12. června 2019.
Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na
www.stavbarokupk.cz.
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Kraj zná stavby roku
13.06.2019 ZAK TV - Zprávy
pořadí: 5
čas: 3:57
Štěpánka ŠULANOVÁ, moderátorka
Přístavba školní družiny v Újezdě, modernizace trati Rokycany Plzeň a obnova Lobezského
parku. To jsou nejlepší stavby roku. Už po 16. se nejrůznější budovy i veřejná prostranství
utkaly u prestižní titul.
Nikola VELKOBORSKÁ, redaktorka
32 staveb, mezi nimi domy, kde bydlí lidé, sportoviště, ale třeba i veřejná prostranství.
Architekti, kteří je stvořili zamířili na středeční galavečer. Volily se opět ty nej stavby, které
vznikly v kraji během loňského roku. Porotu nejvíc oslovila přístavba školní družiny v Plzni
Újezdě, modernizace trati Rokycany - Plzeň a obnova Lobezského parku.
Miloslav MICHALEC, předseda odborné poroty
Objížděli jsme celý kraj a všech 32 staveb jsme navštívili, porota vybírá vždy ty top ceny, a to
je stavba roku Plzeňského kraje a pak se udělují cena hejtmana, cena primátora, cena
Hospodářské komory, cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví a pak řada čestných uznání.
Nikola VELKOBORSKÁ, redaktorka
Cenu hejtmana tentokrát získalo nově zrekonstruované náměstí v Plané.
Josef BERNARD, hejtman Plzeňského kraje
Planá je velice krásné městečko, to náměstí se povedlo, já bych řekl, že to je jedno z
nejhezčích náměstí dneska v zemi, které máme.
Nikola VELKOBORSKÁ, redaktorka
Vybrat ty nejlepší z více než tří desítek přihlášených rozhodně nebylo jednoduché. V tom, jak
by měl favorit vypadat, má ale porota jasno.
Miloslav MICHALEC, předseda odborné poroty
Kritéria jsou úplně jednoznačná, musí to být stavba, která je kvalitní, architektura musí být
na výsost krásná a dbáme i na detail té architektury.
Nikola VELKOBORSKÁ, redaktorka
Investoři, architekti i vedení měst mohli do soutěže přihlásit stavby i veřejná prostranství v
sedmi nejrůznějších kategoriích, které kromě odborníků posuzovala i veřejnost. Do ankety se
zapojili 2000 lidí. Nejvíc hlasů získaly zrekonstruované budovy u Sineckého rybníka v Plzni.
Stephan KRONMÜLLER, zástupce partnerské firmy
Musím říct, že je to velmi krásná stavba, byla tam stará budova, která byla rekonstruována,
teď je nová a velmi krásně zapadá do krajiny.
Nikola VELKOBORSKÁ, redaktorka
112

Ty nejlepší stavby lidé uvidí nejen na místech, kde stojí. Jejich fotografie si budou moci
prohlédnout i na putovní výstavě. Nikola Velkoborská, televize ZAK.
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Starosta Třemošné Jaromír Zeithaml: Práce nekončí, ve městě je stále co
vylepšovat
14.06.2019 Mladá fronta Dnes
strana: 19 rubrika: Kraj Plzeňský - Očima starostů
Léto v Třemošné ve znamení kultury
Třemošnou najdete devět kilometrů severně od Plzně v široké táhlé kotlině, jejímž středem
protéká potok Třemošenka. Město o pěti tisících obyvatel se neustále rozvíjí. Co se ve městě
děje, co se povedlo opravit a co se ještě chystá – to vše prozradil v rozhovoru starosta
Jaromír Zeithaml.
Jelikož automobilová doprava stále roste, mnoho měst řeší obchvaty. Jak je na tom
Třemošná?
Je vypracovaná studie na komunikaci I/27, probíhají jednání o jednotlivých úsecích. Jediný
realizovaný je zatím právě obchvat Třemošné, což je věc dlouho připravovaná – na přípravě
jsme pracovali celkem 11 let. Bylo to složité, při takové stavbě je nutné řešit nejen
financování, ale také odkupy pozemků a další věci. Nyní by měl přijít na řadu obchvat Plas a
pak obchvat Kaznějova.
Když už jsme u životního prostředí – hodně se řeší období sucha a nedostatek vody. Máte
také v plánu nějaké opatření?
Ano, potřeba zadržování vody v přírodě se stává v poslední době velkým tématem. Chceme
vybudovat dvě malé vodní nádrže v místech, kde jsou v současné době rozpadlá koupaliště –
v Záluží a Třemošné. Vodní nádrže by tady nahradily stávající dvě nevkusné betonové stavby.
Rádi bychom je zabudovali do přírody, například ve formě malých rybníčků. Doufám, že se
nám podaří získat dotaci - ceny stavebních prací bohužel stále rostou. Jeden větší rybník jsme
již vybudovali v okolí Bílého potoka, kudy vede také naučná stezka.
Co dalšího je v plánu investic pro zvelebení města?
Rekonstrukcí proběhla již řada komunikací, postupně ale probíhají další. I na tyto opravy je
vyhlášen dotační titul. Někde je třeba také opravit kanalizaci nebo vyměnit veřejné osvětlení.
Upřednostňujeme LED osvětlení, které je úspornější – najdete jej například na sídlišti, na
stadionu či u obou škol. Možná se to nezdá, ale na energii potřebnou na osvětlení se ročně
spotřebuje 1, 200.000 Kč, takže každou úsporu jedině vítáme.
Jaké jsou možnosti sportovního vyžití v Třemošné?
Na sport se určitě nesmí zapomínat. Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci fotbalového
hřiště. Chtěli bychom vytvořit ještě jedno menší hřiště s travnatou plochou. Škola svoje
hřiště nemá, disponuje pouze jednou menší tělocvičnou.
Co u nás v Třemošné dobře funguje, je hokej - vychováváme žáčky až do dorostu a mají
slušné úspěchy na soutěžích. Rád bych ale, aby se do budoucna rozvíjely také další sporty.
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Proto by se ve městě určitě využila víceúčelová hala, minimálně pro házenou či hokejbal.
Tyto dva sporty jsou ve velké oblibě, ale zatím pro ně máme pouze venkovní plochy. Pro
hokejbal se bude opravovat venkovní asfaltová plocha. Nový povrch zajistí větší bezpečnost
hráčů, takže tato investice se určitě vyplatí.
Rekonstrukcí prošla také budova městského úřadu, je to tak?
Ano, bylo to třeba, protože prostory byly již nedůstojné a zasloužily si to. Dělat rekonstrukci
za provozu bylo náročné, ale výsledek stojí za to. Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kdo na tom mají podíl. Opravilo se zároveň také venkovní prostranství, kde je vodní kaskáda,
která v létě poskytuje vítané osvěžení a ještě lepší to bude, až zasázené stromy povyrostou a
budou poskytovat příjemný stín. Projekt jsme přihlásili do Stavby roku. Podle mého názoru
by si přeměna nevkusného socialistického díla na tuto moderní reprezentativní stavbu
ocenění zasloužila. V provozu je rovněž nová výstavní síň. Je udělaná velice moderně a lze ji
využít kromě výstav také k přednáškám či promítání, proběhla zde již řada besed. Stará se o
ni Společnost malíře Václava Brožíka a expozice je každý měsíc obnovována.
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Stavbou roku kraje je podle veřejnosti oprava budovy u Seneckého rybníka
13.06.2019 plzen.iDNES.cz
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-plzensky-kraj-modernizace-zeleznicni-trati-druzinarekonstrukce-budova-senecky-rybnik-ce.A190613_482106_plzen-zpravy_vb

Přístavba školní družiny v Plzni - Újezdě, modernizace železniční trati Rokycany – Plzeň a
obnova Lobezského parku v Plzni získaly ve svých kategoriích titul Stavba roku Plzeňského
kraje 2019. Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka.
Letos bylo do soutěže přihlášeno 32 staveb a 20 z nich bylo nominovaných do užšího výběru.
Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo ve středu v Měšťanské besedě v Plzni.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně získala rekonstrukce budovy u Seneckého
rybníka. Cena hejtmana připadla rekonstrukci náměstí Svobody v Plané.
Výjimečná přístavba školní družiny, která patří k pozoruhodným projektům loňského roku v
Plzni, patřila k favoritům letošní soutěže a uspěla v kategorii novostaveb. Předseda soutěžní
poroty Miloslav Michalec ji označil za příkladnou, kvalitní a moderní.
"Prezentuje čistotu tvaru i detailu, jednotnost, přehlednost a logičnost navrženého řešení a
optické prolnutí vnitřních a vnějších prostor," řekl Michalec.
Přístavba je dílem Bohuslava Strejce, Ondřeje Janouta a Jiřího Koreluse
z plzeňské společnosti projectstudio8. Ta se už může chlubit
oceněním Stavba roku Plzeňského kraje 2017 v kategorii staveb pro bydlení za obytný soubor
Na Drážkách.
V kategorii veřejná prostranství zvítězila revitalizace Lobezského parku. Porota vyzdvihla
citlivou a neotřelými prvky oživenou obnovu, díky níž nyní oblast nabízí nové možnosti
rekreace. Projekt je dílem Tomáše Rákose a Zory Rákosové ze společnosti Atelier Rákos z
Mariánských Lázní.
Modernizaci železniční trati v úseku Rokycany – Plzeň vybrali porotci jako nejlepší z kategorie
dopravních a inženýrských staveb. Ocenili profesionální provedení a citlivé zasazení
významné dopravní stavby do krajiny. Stavbu projektovala společnost Sudop Praha.
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala obnova náměstí Svobody v Plané na Tachovsku.
Projekt připravili Jan Soukup, Marek Marovič a Čeněk Stehlík z plzeňského Ateliéru Soukup
Olp Švehla.
Hejtman Josef Bernard shodou okolností právě z Plané pochází, a tak připomínal, jaký
význam náměstí mělo a má. "Krásná průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino,
tam jsme se všichni potkávali. Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje
malebnost městečka," uvedl.
Cenu veřejnosti a zároveň Cenu primátora Plzně letos získala rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka. Je to dům, který poskytuje zázemí skautům a prošel obnovou, která jej
změnila téměř k nepoznání.
"Vznikla moderní a příjemná stavba, která díky dřevěnému plášti výrazně ožila. Dům
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přirozeně zapadá do okolní přírody," sdělil primátor Plzně Martin Baxa.
Za přestavbou domu na břehu rybníka stojí ateliér PRO-STORY, ve kterém působí
úspěšný plzeňský architekt Jiří Zábran. Ten už za své projekty v minulosti získal různá ocenění
včetně Stavby roku Plzeňského kraje za administrativní budovu firmy Brusivo v Rokycanech.
Jízda nejdelším železničním tunelem v Česku (16. 11. 2018) InsertSingleVideo
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Zvítězil park, tunel i družina
15.06.2019 Plzeňský deník
strana: 3 rubrika: REGION / Zpravodajství
OBNOVA LOBEZSKÉHO PARKU (na snímku nahoře), modernizace trati Rokycany – Plzeň (na
snímku vlevo dole) a přístavba školní družiny Plzeň–Újezd (vpravo) zvítězily v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje 2018.
Odborná porota soutěže posuzovala celkem dvacet nominovaných staveb. Udělila tři tituly v
kategoriích Novostavby budov, Dopravní a inženýrské stavby a Veřejná prostranství. "Družina
v Plzni–Újezdě prezentuje čistotu tvaru i detailu a optické prolnutí vnitřních a vnějších
prostor," řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec. Trať Rokycany – Plzeň získala
cenu za vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby
do krajiny. Příměstský park v Lobzích zabodoval citlivou obnovou a novými neotřelými prvky,
v parku. Cenu veřejnosti a i cenu primátora města Plzně získala rekonstrukce budovy u
Seneckého rybníka v Plzni.
Hejtman Plzeňského kraje udělil cenu rekonstrukci náměstí Svobody v Plané. Cenu Krajské
hospodářské komory v Plzeňském kraji získala rekonstrukce Technologického parku Dronet v
Plzni.
Foto:
Foto: archiv Stavba roku
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Stavba roku přinesla letos objektům z Tachovska dvě ocenění
15.06.2019 Tachovský deník
strana: 3 rubrika: REGION / Zpravodajství
Tachovsko – Výsledky ankety Stavba roku Plzeňského kraje byly zveřejněny tento týden. A
kraj zároveň rozdal ceny nejúspěšnějším stavbám a jejich majitelům či architektům. Byli mezi
nimi také zástupci z tachovského okresu.
Na Tachovsko putují letos dvě ocenění, a to do Plané a do Stříbra. Cenu
hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda získala Planá za rekonstrukci náměstí Svobody.
Jak je uvedeno v odůvodnění, cena je udělena za vytvoření reprezentativního prostoru, který
vhodně propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města. "Velmi si tohoto
ocenění vážím, je to znamení toho, že jsme se na radnici dobře rozhodli," okomentovala
Deníku starostka Plané Martina Němečková. Jak dodala, rekonstrukce v podobě, jaká byla
provedena, vyžadovala odvahu. "Každá taková oprava přináší řadu omezení, kompromisů a
podobně.
Plánské náměstí se opravovalo po částech, za provozu a museli jsme řešit spoustu
kompromisů. Jedním z nich je třeba parkování automobilů," uvedla dále. Město se ocitlo pod
palbou připomínek také kvůli kácení vzrostlých stromů, jež ale byly nahrazeny novými.
"Nakonec je teď na náměstí více stromů, než jich tam bylo původně," uvedla dále
Němečková.
Pro hejtmana bylo potěšením předat cenu právě Plánským; je totiž tamním rodákem.
"Náměstí v Plané bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam.
Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka, krásná
průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali.
Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě podtrhuje malebnost městečka," zavzpomínal
Bernard. Pro Planou je to další ocenění – už loni město bodovalo se smuteční síní a s
přestavbou Kinanekina.
ŠKOLKA VE STŘÍBŘE
Další cenu získala v anketě Stavba roku Plzeňského kraje nová Mateřská škola Prokopa
Holého ve Stříbře. Získala cenu poroty. "Za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí
interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy," zní
komentář k udělení ocenění.
Do ankety bylo přihlášeno dvacet staveb. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018, tedy
hlavní ceny, byly uděleny tři. Získaly je Přístavba školní družiny, Plzeň–Újezd, Modernizace
trati Rokycany – Plzeň a Obnova Lobezského parku, Plzeň.
Foto: CENU POROTY získala ve Stavbě roku Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře.
Foto: Studio xtopix architekti
Foto: PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA PLANÁ, starostka Martina Němečková a místostarosta Pavel
Nutil (zleva), převzali Cenu hejtmana Josefa Bernarda (uprostřed).
Foto zaslala: Hana Kulawiaková
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Stavba roku přinesla letos objektům z Tachovska dvě ocenění
15.06.2019 tachovsky.denik.cz
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-prinesla-letos-objektum-z-tachovska-dveoceneni-20190615.html

Tachovsko – Výsledky ankety Stavba roku Plzeňského kraje byly zveřejněny tento týden. A
kraj zároveň rozdal nejúspěšnějším stavbám a jejich majitelům, či architektům, ceny. Byli
mezi nimi také zástupci z tachovského okresu.
"Na Tachovsko putují letos dvě ocenění, a to do Plané a do Stříbra. Cenu
hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda získala Planá za rekonstrukci náměstí Svobody.
Jak je uvedeno v odůvodnění, cena je za vytvoření reprezentativního prostoru, který vhodně
propojuje původní historické prvky se současnými potřebami města.
"Velmi si tohoto ocenění vážím, je to znamení toho, že jsme se na radnici dobře rozhodli,"
okomentovala Deníku starostka Plané Martina Němečková. Jak dodala, rekonstrukce v
podobě, jaká byla provedena, vyžadovala odvahu. "Každá taková oprava přináší řadu
omezení, kompromisů a podobně. Plánské náměstí se opravovalo po částech, za provozu a
museli jsme řešit spoustu kompromisů. Jedním z nich je třeba parkování automobilů," uvedla
dále. Město se ocitlo pod palbou připomínek také kvůli kácení vzrostlých stromů. Ty ale byly
nahrazeny novými. "Nakonec je teď na náměstí více stromů, než jich tam bylo původně,"
uvedla dále Němečková.
Pro hejtmana bylo potěšením předat cenu právě Plánským, je totiž tamním rodákem.
"Náměstí v Plané bylo centrum veškerého dění. Ty nejdůležitější obchůdky byly tam.
Noblesní restaurace U Medvěda, trošku ušmudlaná, ale s dobrým pivem Plzeňka, krásná
průčelí měšťanských domů, morový sloup a hlavně kino – tam jsme se všichni potkávali.
Úžasná rekonstrukce tohoto místa ještě více podtrhuje malebnost městečka," zavzpomínal
Bernard.
Pro Planou je to další ocenění, už loni město bodovalo se smuteční síní a s přestavbou
Kinanekina.
Další cenu získala v anketě Stavba roku Plzeňského kraje nová Mateřská škola Prokopa
Holého ve Stříbře. Ta získala cenu poroty. "Za neotřelé a nekompromisní barevné pojetí
interiéru, které rezonuje návštěvníkovi v nitru ještě dlouho po opuštění budovy," zní
komentář k udělení ocenění.
Do ankety bylo přihlášeno dvacet staveb. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018, tedy
hlavní ceny, byly uděleny tři. Získaly je Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd, Modernizace
trati Rokycany – Plzeň a Obnova Lobezského parku, Plzeň.
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Stavba roku Plzeňského kraje má vítěze
17.06.2019 ZAK TV – Plzeň v kostce
čas: 6:13
https://www.youtube.com/watch?v=2RUCrsYQD30
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Volily se opět ty nej stavby, které vznikly v kraji během loňského roku
20.06.2019 ZAK TV – Jak žije Plzeňský kraj
čas: 1:20
http://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/4028.html
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Stavba roku Plzeňského kraje 2018
08. 08. 2019 Časopis Stavebnictví
rubrika: Svět stavbařů
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