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Zpracoval: PJ event  



DATUM NÁZEV ČLÁNKU ZDROJ 

18.02.2020 Zprávy ČRo Plzeň 

18.02.2020 Stavba roku Plzeňského kraje letos s novinkou plzenskyrozhled.cz 

18.02.2020 
Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb 

stavebniklub.cz 

18.02.2020 
Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb 

archiweb.cz 

19.02.2020 Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje 2019 MF Dnes 

19.02.2020 Soutěží se o stavbu roku Plzeňského kraje Právo 

19.02.2020 Zprávy ZAK TV 

19.02.2020 Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje plzen.eu 

19.02.2020 

Hledá se Stavba roku 2019, po stavebním boomu se očekává velký 
počet přihlášek  plzen.cz 

19.02.2020 Začíná 17. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje! qap.cz 

19.02.2020 Stavba roku Plzeňského kraje stavbaweb.cz 

20.02.2020 Jak žije plzeňský kraj ZAK TV 

20.02.2020 Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje  regionplzen.cz 

20.02.2020 Stavba roku Plzeňského kraje 2019 isusice.cz 

20.02.2020 Stavba roku Plzeňského kraje 2019 sumava.eu 

21.02.2020 Kraj hledá Stavbu roku 5 plus 2 

21.02.2020 Soutěž Stavba roku je již vyhlášena ZAK TV 

21.02.2020 Které dílo se bude pyšnit titulem Stavba roku? Tachovský deník 

24.02.2020 Sledujte aktuální reportáže pořadu Plzeň v kostce  plzen.eu 

26.02.2020 Startuje Stavba roku Týdeník Domažlicko 

26.02.2020 Startuje Stavba roku Týdeník Klatovska 

26.02.2020 Startuje Stavba roku Týdeník Tachovská jiskra 

02.03.2020 Nový ročník soutěže bude vybírat nejlepší díla roku 2019 Plzeňský rozhled 

06.03.2020 Kraj hledá stavbu roku. Může jí být lávka i skatepark 5 plus 2 

08.03.2020 Zprávy Čro Plzeň 

22.03.2020 Měsíčník Plzeňský kraj 2020/3 plzensky-kraj.cz 

22.03.2020 Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 plzensky-kraj.cz 

25.03.2020 Lhůta pro přihlašování do krajské Stavby roku se prodlužuje regionplzen.cz 

25.03.2020 Stavba roku prodlužuje termín pro odevzdání přihlášek plzenskyrozhled.cz 

26.03.2020 Koronavirus zasáhl také do soutěže Stavba roku plzen.cz 

01.04.2020 

Lhůta pro přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se 
prodlužuje  plzen.eu 

12.05.2020 Do soutěže Stavba roku se lze přihlašovat do příštího pátku regionplzen.cz 

13.05.2020 Do soutěže Stavba roku se lze ještě přihlásit plzensky-kraj.cz 

13.05.2020 Stavba roku qap.cz 

14.05.2020 Jak žije plzeňský kraj ZAK TV 

14.05.2020 

Koronavirus posunul termín přihlášek do soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje plzenskadrbna.cz 

14.05.2020 Uzávěrka soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je 22. května plzen.eu 

15.05.2020 

Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se 
prodlužuje plzen.cz 

19.05.2020 Soutěž Stavba roku stále přijímá přihlášky Domažlický deník 

 



DATUM NÁZEV ČLÁNKU ZDROJ 

12.06.2020 Domažlický Bazén vyráží do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje novinykraje.cz 

17.06.2020 Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb  seznamzpravy.cz 

17.06.2020 
Do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje se letos hlásí 37 staveb  

plzenskadrbna.cz 

17.06.2020 O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb  regionplzen.cz 

17.06.2020 Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb stavebniklub.cz 

18.06.2020 O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb plzensky-kraj.cz 

18.06.2020 

O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb, nejvíce 
za posledních osm ročníků  plzen.cz 

18.06.2020 

Soutěž Stavba roku nezastavil ani covid. Účast je nejvyšší za 
poslední roky  qap.cz 

18.06.2020 O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb  plzen.eu 

19.06.2020 Soutěž o Stavbu roku Plzeňského kraje letos lákala  Plzeňský deník 

19.06.2020 Soutěž o Stavbu roku Plzeňského kraje letos lákala  denik.cz 

19.06.2020 O Stavbu roku je zájem Právo 

19.06.2020 Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb stavebniklub.cz 

22.06.2020 Bazén soutěží o stavbu roku Domažlický deník 

22.06.2020 Bazén soutěží o titul stavby roku  denik.cz 

23.06.2020 O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb plzendnes.cz 

24.06.2020 Domažlický bazén soutěží o stavbu roku Týdeník Domažlicko 

01.07.2020 O titul Stavba roku Plzeňského kraje bude bojovat 19 staveb  plzen.cz 

01.07.2020 

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 19 
staveb   plzensky-kraj.cz 

02.07.2020 

O nominacích v soutěži Stavba roku je rozhodnuto. Začíná hlasování 
veřejnosti  qap.cz 

02.07.2020 Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje má 19 nominovaných staveb kurzy.cz 

02.07.2020 Obce isusice.cz 

02.07.2020 19 nominací na Stavbu roku 2019 Plzeňského kraje   obec.sumava.eu  

02.07.2020 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje má 19 nominovaných staveb  

plzen.eu 

03.07.2020 Stavba roku Plzeňského kraje jde do finále  MF Dnes 

03.07.2020 V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je 19 staveb plzenskyrozhled.cz 

03.07.2020 Historické město   staryplzenec.cz 

04.07.2020 
V soutěži o stavbu roku se utká 19 staveb, hlasovat může i veřejnost 

plzenskadrbna.cz 

05.07.2020 
V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 19 staveb 

regionplzen.cz 

06.07.2020 Svojšín je nominován do finálového kola soutěže  tachovsky.denik.cz 

07.07.2020 Stavba roku – ve hře je Svojšín Tachovský deník 

08.07.2020 Svojšín je nominován do finálového kola soutěže   Tachovská jiskra 

10.07.2020 Podpořte křimickou pláž plzen.eu 

29.07.2020 

Budova KONPLAN aspiruje nejen na Stavbu roku Plzeňského kraje 
2019 valbekstory.cz 

03.08.2020 Stavba roku má 19 nominací Plzeňský rozhled 

03.08.2020 Školka soutěží o cenu stavby roku  Domažlický deník 

03.08.2020 Školka soutěží o cenu stavby roku  denik.cz 

06.08.2020 Svým hlasem můžete podpořit refektář   Klatovský deník 



 

DATUM NÁZEV ČLÁNKU ZDROJ 

06.08.2020 Podpořte refektář   Týdeník Klatovska 

21.08.2020 Foto - Architektonické perly Právo 

24.08.2020 Hlasování v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje jde do finále   qap.cz 

25.08.2020 Stavba roku vrcholí i s Palackého ulicí   Rokycanský deník 

25.08.2020 Stavba roku vrcholí i s Palackého ulicí   rokycansky.denik.cz 

25.08.2020 Hlasuje se do pátku   Tachovský deník 

25.08.2020 

O titul Stavba roku se hlasuje do pátku, soutěží dvě stavby z 
Tachovska   tachovsky.denik.cz 

25.08.2020 

Do pátku mohou lidé hlasovat v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje   plzen.cz 

25.08.2020 Hlasovat v krajské Stavbě roku můžete už jen do pátku   regionplzen.cz 

26.08.2020 Ostudné stavby ubývají. Ale pomalu...   Tachovský deník 

26.08.2020 Ostudné stavby ubývají. Ale pomalu...   tachovsky.denik.cz 

01.09.2020 Stavba roku má 19 nominací Plzeňský rozhled 

08.09.2020 Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni  ČTK 

08.09.2020 Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni  archiweb.cz 

08.09.2020 Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni seznamzpravy.cz 

09.09.2020 Stavby roku 2019: sídlo firmy a rodinné domy  MF Dnes 

09.09.2020 Plzeňské stavby roku: klasika i moderna Právo 

09.09.2020 Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni rozhlas.cz 

09.09.2020 

Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova na 
Borských polích  plzen.cz 

09.09.2020 

Stavbami roku Plzeňského kraje se staly budovy Konplan a Lokalita 
Bolevec  tvarchitect.com 

09.09.2020 

Budova Konplan a rodinné domy Lokalita Bolevec se staly Stavbami 
roku Plzeňského kraje  plzenskadrbna.cz 

09.09.2020 Stavbami roku jsou Lokalita Bolevec a budova Konplan  regionplzen.cz 

09.09.2020 Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 qap.cz 

09.09.2020 V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019  cysnews.cz 

09.09.2020 Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019   plzensky-kraj.cz 

09.09.2020 V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019  plzen.eu 

09.09.2020 Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019   plzenskyrozhled.cz 

09.09.2020 V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019 kurzy.cz 

10.09.2020 

Stavbami roku 2019 jsou v Plzeňském kraji do ky u Boleváku a sídlo 
z lamel impuls.cz 

10.09.2020 

Nejlepšími stavbami jsou rodinné domky a sídlo firmy s kovovými 
lamelami  idnes.cz 

10.09.2020 

Sídlo firmy KONPLAN na Borských polích a nové rodinné domky u 
Boleveckého rybníka zvítězili v soutěži Stavba roku 2019   ZAK TV 

10.09.2020 

Stavbami roku 2019 jsou v Plzeňském kraji do ky u Boleváku a sídlo 
z lamel 24zpravy.com 

10.09.2020 Proměny samotné obce Svojšín na zámku   plzenskyrozhled.cz 

10.09.2020 V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019   parlamentnilisty.cz 

11.09.2020 Plzeňský kraj zná své nejlepší stavby ZAK TV 

11.09.2020 

Skate hřiště ve Škoda sport parku získalo nominaci v soutěži Stavba 
roku Plzeňského kraje 2019   regionplzen.cz 



 

DATUM NÁZEV ČLÁNKU ZDROJ 

12.09.2020 Stavba roku   Tachovský deník 

14.09.2020 

Most přes Hracholuskou přehradu získal Cenu hejtmana Plzeňského 
kraje   novinykraje.cz 

14.09.2020 Tipy na víkend 19. a 20. září tachovsky.denik.cz 

16.09.2020 Úspěch v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje   bip.cz 

18.09.2020 Tipy na víkend   Deníky Západní Čechy 

19.09.2020 Stavba roku na zámku   Tachovský deník 

20.09.2020 Nejpovedenější stavby kraje jsou k vidění ve Svojšíně  regionplzen.cz 

20.09.2020 Nejpovedenější stavby Plzeňského kraje jsou k vidění ve Svojšíně   plzenskyrozhled.cz 

22.09.2020 Dobré příklady táhnou   Katolický týdeník  

24.09.2020 Tipy deníku   Tachovský deník 

24.09.2020 Tip na víkend: Cestovatel bude vyprávět   tachovsky.denik.cz 

07.10.2020 Ceny nejlepším stavbám byly rozdány  Plzeňský rozhled 

 

  



Zprávy 

18. 2. 2020 Český rozhlas Plzeň 

V Plzeňském kraji se už po 17. koná stavba roku. Soutěž dnes vyhlásilo hejtmanství společně s 

městem Plzeň. O titul se tentokrát můžou ucházet stavební díla uvedena do provozu nebo 

zkolaudovaná v roce 2019. Pokračuje mluvčí soutěže. Soutěží se v sedmi kategoriích: novostavby, 

rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské a průmyslové, sportovní a 

volnočasové a veřejná prostranství. Stavby se mohou přihlašovat do 27. března 2020. Přihlášku do 

soutěže může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavby. 

Stavba roku Plzeňského kraje letos s novinkou 

18. 2. 2020 plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-s-novinkou/ 

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2019 byla dneškem zahájena. Stavby zkolaudované nebo 

uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou ucházet o 

titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži udělují. 

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. 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. Letos zatím vybíráme objekty, které by se mohly 

o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu například nová 

lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně rekreační trasy v 

údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba nového dětského 

bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda sport parku,“ shrnul 

primátor města Plzně Martin Baxa. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. 

„Jsem potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Už druhým rokem partnerem soutěže je EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně. „Dlouhodobě věnujeme 

pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání i volnočasové aktivity 

našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat Cenu veřejnosti autorům 

budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a těší mě, že tato 

rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti 

EUROSOFTWARE, s.r.o. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Podmínky 

soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz . 

https://plzenskyrozhled.cz/stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-s-novinkou/


 



Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb 

18. 2. 2020 stavebniklub.cz 

https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z7bk1iorutBsV7kS2esh-

1c 

ČTK 

Díky oživení stavebnictví v posledních dvou letech vzniklo loni v Plzeňském kraji opět více zajímavých 

staveb než v uplynulých letech recese oboru. Už 17. ročník 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 proto očekává více přihlášek, které mohou obce, 

investoři, stavebníci a vlastníci podávat ode dneška. Loni jich bylo 32. Soutěž zvyšuje kvalitu staveb v 

regionu a projektanti i stavebníci ji považují za prestižní a úspěchy se chlubí. ČTK to řekli zástupci 

Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Froněk a České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

Luděk Vejvara. 

"Práce na projektech je velmi mnoho, deset let jí tolik nebylo. Řada prací se musí odmítat," uvedl 

Vejvara. Podobně jako u stavebních firem… 

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi. 

 

https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z7bk1iorutBsV7kS2esh-1c
https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z7bk1iorutBsV7kS2esh-1c


Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

19. 2. 2020 stavbaweb.dumabyt.cz 

https://www.stavbaweb.cz/stavba-roku-plzeskeho-kraje-2019-22489/clanek.html 

Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb 

(ČTK) - Díky oživení stavebnictví v posledních dvou letech vzniklo loni v Plzeňském kraji opět více 

zajímavých staveb než v uplynulých letech recese oboru. Už 17. ročník 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 proto očekává více přihlášek , které mohou obce, 

investoři, stavebníci a vlastníci podávat od úterý 18. února 2020 . Loni jich bylo 32. Soutěž zvyšuje 

kvalitu staveb v regionu a projektanti i stavebníci ji považují za prestižní a úspěchy se chlubí. ČTK to 

řekli zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Froněk a České komory autorizovaných 

inženýrů a techniků Luděk Vejvara. 

"Práce na projektech je velmi mnoho, deset let jí tolik nebylo. Řada prací se musí odmítat," uvedl 

Vejvara. Podobně jako u stavebních firem panuje nedostatek pracovníků. "Ceny zakázek se teď 

dostávají na aktuální ceny celostátního ceníku," uvedl Froněk. Díky dostatečnému počtu zakázek už 

se firmy nepředhánějí tím, že by stlačovaly ceny pod náklady. 

Loňských 32 přihlášených staveb bylo podle jednoho ze sedmi odborných porotců Miloslava Michalce 

podstatně více než v jiných krajích a letos očekává, že se zájem opět zvýší. "Je to soutěž s historií, 

oceněné stavby jsou stále více kvalitní a reprezentují kraj," uvedl Froněk. Podle Vejvary je vítězství 

velkou prestiží pro architekty i stavební inženýry. Soutěž pomáhá zvyšovat kvalitu stavebnictví v kraji, 

který má ve srovnání s dalšími regiony architektonicky i účelově velmi dobré stavby. 

Podle plzeňského primátora Martina Baxy (ODS) podporuje soutěž díky spolupráci se soukromým 

sektorem kvalitní výstavu v regionu. Podle něj by se ale stavělo lépe, kdyby ČR konečně měla kvalitní 

stavební právo. Jako zajímavé stavby ve městě vidí například novou lávku přes Radbuzu v Liticích, 

dětský bazén v areálu na Slovanech a tramvajovou trať na Borská pole. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) 

zmínil rekonstrukci železničního mostu přes přehradu Hracholusky a čtyřkilometrový železniční tunel 

za Plzní. Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS) pak halu odborného výcviku v krajském 

stavebním učilišti v Plzni. 

Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 27. března a vítězové budou vyhlášeni 9. června . 

"Porota objede všechny stavby a pohovoří s investory a mnohdy i s projektanty. Daří se nám držet 

také to, že polovina nominovaných staveb je z Plzně a druhá z venkova," řekl Michalec. 

Stavbami Plzeňského kraje 2018 se staly přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě , modernizace trati 

Rokycany - Plzeň a obnova Lobezského parku v Plzni. Porota udělila hlavní ceny ve třech ze sedmi 

kategorií. 

Doplněno Stavbaweb: 

Veškeré informace o soutěži včetně minulých ročníků najdete na www.stavbarokupk.cz . 

https://www.stavbaweb.cz/stavba-roku-plzeskeho-kraje-2019-22489/clanek.html


 



Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb  

18. 2. 2020 archiweb.cz 

https://www.archiweb.cz/n/domaci/diky-boomu-stavebnictvi-vznika-na-plzensku-vice-

zajimavych-staveb 

Přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě 

Plzeň - Díky oživení stavebnictví v posledních dvou letech vzniklo loni v Plzeňském kraji opět více 

zajímavých staveb než v uplynulých letech recese oboru. Už 17. ročník soutěže Stavba roku 

Plzeňského kraje 2019 proto očekává více přihlášek, které mohou obce, investoři, stavebníci a 

vlastníci podávat ode dneška. Loni jich bylo 32. Soutěž zvyšuje kvalitu staveb v regionu a projektanti i 

stavebníci ji považují za prestižní a úspěchy se chlubí. ČTK to řekli zástupci Svazu podnikatelů ve 

stavebnictví Milan Froněk a České komory autorizovaných inženýrů a techniků Luděk Vejvara. 

 

"Práce na projektech je velmi mnoho, deset let jí tolik nebylo. Řada prací se musí odmítat," uvedl 

Vejvara. Podobně jako u stavebních firem panuje nedostatek pracovníků. "Ceny zakázek se teď 

dostávají na aktuální ceny celostátního ceníku," uvedl Froněk. Díky dostatečnému počtu zakázek už 

se firmy nepředhánějí tím, že by stlačovaly ceny pod náklady. 

 

Loňských 32 přihlášených staveb bylo podle jednoho ze sedmi odborných porotců Miloslava Michalce 

podstatně více než v jiných krajích a letos očekává, že se zájem opět zvýší. "Je to soutěž s historií, 

oceněné stavby jsou stále více kvalitní a reprezentují kraj," uvedl Froněk. Podle Vejvary je vítězství 

velkou prestiží pro architekty i stavební inženýry. Soutěž pomáhá zvyšovat kvalitu stavebnictví v kraji, 

který má ve srovnání s dalšími regiony architektonicky i účelově velmi dobré stavby. 

 

Podle plzeňského primátora Martina Baxy (ODS) podporuje soutěž díky spolupráci se soukromým 

sektorem kvalitní výstavu v regionu. Podle něj by se ale stavělo lépe, kdyby ČR konečně měla kvalitní 

stavební právo. Jako zajímavé stavby ve městě vidí například novou lávku přes Radbuzu v Liticích, 

dětský bazén v areálu na Slovanech a tramvajovou trať na Borská pole. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) 

zmínil rekonstrukci železničního mostu přes přehradu Hracholusky a čtyřkilometrový železniční tunel 

za Plzní. Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS) pak halu odborného výcviku v krajském 

stavebním učilišti v Plzni. 

 

Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 27. března a vítězové budou vyhlášeni 9. června. 

"Porota objede všechny stavby a pohovoří s investory a mnohdy i s projektanty. Daří se nám držet 

také to, že polovina nominovaných staveb je z Plzně a druhá z venkova," řekl Michalec. 

 

Stavbami Plzeňského kraje 2018 se staly přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě, modernizace trati 

Rokycany - Plzeň a obnova Lobezského parku v Plzni. Porota udělila hlavní ceny ve třech ze sedmi 

kategorií.  

https://www.archiweb.cz/n/domaci/diky-boomu-stavebnictvi-vznika-na-plzensku-vice-zajimavych-staveb
https://www.archiweb.cz/n/domaci/diky-boomu-stavebnictvi-vznika-na-plzensku-vice-zajimavych-staveb


 



Hledá se Stavba roku Plzeňského kraje 2019  

19. 2. 2020 MF DNES 

K favoritům soutěže mohou patřit neobyčejná lávka nad přehradou i zajímavá administrativní budova  

 

Výjimečná lávka pro cyklisty přes přehradu Hracholusky, unikátní kancelářská budova firmy Konplan 

na Borských polích v Plzni a soubor rodinných domů u Boleváku mohou patřit ve svých kategoriích k 

favoritům soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019.  

 

Zahájení již 17. ročníku prestižní veřejné soutěže včera oficiálně vyhlásili hejtman Plzeňského kraje 

Josef Bernard, primátor Plzně Martina Baxa a šéf Krajské hospodářské komory Petr Chvojka.  

 

Loni bylo do soutěže přihlášeno 32 staveb. Pořadatelé letos vzhledem oživení ve stavebnictví 

očekávají ještě větší zájem.  

 

„Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které stavby se do soutěže přihlásí, ale jako 

cykloturista bych si moc přál, aby to byla lávka přes Hracholuskou přehradu, je to industriální stavba, 

kde se pojí krása s účelností,“ prohlásil hejtman Josef Bernard (ČSSD).  

 

Lávka vznikla v rámci rekonstrukce železničního mostu přes přehradu a má zvlněný tvar, který 

kopíruje obrys spodní části mostní konstrukce. Lávka je zhruba 40 metrů na hladinou a nabízí 

neobyčejný výhled na okolní krajinu.  

 

Primátor Plzně Martin Baxa (ODS) sdělil, že město by mohlo letos do kategorie sportovních a 

volnočasových staveb přihlásit například modernizovaný skatepark ve Škoda sport parku.  

 

Baxa připomněl, že se v soutěži v minulých letech městem financovaným stavbám dařilo. „V loňském 

ročníku získala titul obnova Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd,“ uvedl.  

 

Přístavba školní družiny vznikla podle návrhu společnosti projectstudio8. To přihlášku chystá i letos. 

„Loni byl dokončen soubor rodinných domů u Boleváku,“ uvedl architekt společnosti Bohuslav Strejc. 

Ten se domnívá, že šanci na úspěch by mohla mít i novostavba šestipatrové administrativní budovy 

společnosti Konplan na Borských polích. Dům navrhl renomovaný architekt Jiří Zábran. „Je to 

povedené. Je to určitě v Plzni jeden z mála administrativních objektů, které stojí za řeč,“ myslí si 

Bohuslav Strejc.  

 

Přihlášku do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je třeba podat do 27. března.  

 

Poté začne díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje nebo 

některou z další vedlejších cen. Svého vítěze bude volit také veřejnost.  

 

Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti.  

 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.  

 

Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.  

http://www.stavbarokupk.cz/


Konplan  

 

Administrativní budova společnosti Konplan v Plzni.  

 

Unikátní lávka  

 

Od června loňského roku slouží nová lávka pro cyklisty přes přehradu Hracholusky.  

 

Fakta Stavba roku  

 

Při akci se budou hodnotit stavební díla dokončená v minulém roce. Přihlásit je mohou investoři, 

projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Titul bude možné získat v sedmi soutěžních kategoriích:  

 

novostavby  

rekonstrukce  

stavby pro bydlení  

stavby dopravní a inženýrské  

průmyslové  

sportovní a volnočasové  

veřejná prostranství 



 

 



Soutěží se o stavbu roku Plzeňského kraje 

19. 2. 2020 Právo – Jihozápadní Čechy 

Již 17. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásil včera hejtman Josef Bernard (ČSSD), 

primátor města Plzně Martin Baxa (ODS) a předseda Krajské hospodářské komory Petr Chvojka. 

Novinkou letošního ročníku bude finanční příspěvek vítězům, aby si mohli zaplatit přihlášku do 

celostátního kola. „Velmi často se stává, že se realizátorům vítězné stavby nechce znovu platit 

příspěvek, který je více než dvojnásobný oproti krajskému kolu,“ řekla náměstkyně hejtmana Marcela 

Krejsová (ODS). Poplatek za krajské kolo činí pro soukromou stavbu zhruba 11 tisíc korun, pro stavbu 

realizovanou veřejným činitelem pak 5,5 tisíce. 

„Kraj proto navýšil rozpočet, aby vítěz mohl dostat příspěvek na přihlášku do celostátního kola,“ 

dodala Krejsová. 

Stavby zkolaudované během loňského roku se mohou až do 27. března hlásit do soutěže. Přihlásit je 

mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v kategoriích – novostavby, 

rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové 

a veřejná prostranství. 

Podle primátora Plzně se stavebnictví v kraji daří. „V minulém roce získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň-Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích,“ řekl Baxa s tím, že v kategorii sportovní a volnočasové 

stavby by to mohla být výstavba nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech. 

Autor: Jiří Šolc 

 

 

 

  



Zprávy 

19. 2. 2020 ZAK TV 

http://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/4902.html 

 

 

  

http://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/4902.html


Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 

19. 2. 2020 plzen.eu 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/zacina-novy-rocnik-souteze-

stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx 

Vyhlášení soutěže Stavba roku PK (fotografie: M. Pecuch) 

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásili v úterý 18. února hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské 

komory Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2019 mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo 

vlastníci do soutěže přihlašovat do 27. března 2020. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, 

rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové 

a veřejná prostranství. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu,“ dodal. 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa. 

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. 

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. 

června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje.aspx


Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz . 

 



Hledá se Stavba roku 2019, po stavebním boomu se očekává velký počet 

přihlášek  

19. 2. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/hleda-se-stavba-roku-2019-po-stavebnim-boomu-se-ocekava-velky-

pocet-prihlasek/ 

Poslední roky přejí stavebním investicím. Už 17. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

proto očekává více přihlášek, které mohou obce, investoři, stavebníci a vlastníci podávat do 27. 

března. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži 

udělují. 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. 

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. 

„Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které stavby se do soutěže přihlásí, ale jako 

cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce železničního mostu přes Hracholuskou 

přehradu,“ prohlásil například hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. 

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání 

i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat 

Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a 

těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a 

jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. 

https://www.plzen.cz/hleda-se-stavba-roku-2019-po-stavebnim-boomu-se-ocekava-velky-pocet-prihlasek/
https://www.plzen.cz/hleda-se-stavba-roku-2019-po-stavebnim-boomu-se-ocekava-velky-pocet-prihlasek/


 



 

  



Začíná 17. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje! 

19. 2. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/zacina-17-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-111378 

Veřejná soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala v úterý 18. února. Soutěžní stavby můžou 

být přihlášeny do 27. března 2020 a o vítězi rozhodne porota i veřejnost. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje se udělí již po sedmnácté a to stavbě dokončené a zkolaudované 

ještě v roce 2019. Takové stavby můžou být přihlášeny do sedmi různých soutěžních kategorií, ve 

kterých kromě titulu můžou získat ještě další ocenění. 

Přihlásit se se svou stavbou mohou projektanti, zhotovitelé, vlastníci i investoři. Soutěž byla 

rozdělena do kategorií: novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, 

průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. Zahájení 17. ročníku vyhlásil v úterý 18. 

února hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské 

hospodářské komory Petr Chvojka. 

Uzávěrka přihlášek je 27. března 2020 v 15 hodin a musí být poslaná včetně všech požadovaných 

příloh. Mezi povinné přílohy samozřejmě patří údaje a fotografie stavby i další dokumentace, které 

přibližují podmínky soutěže. Přihlášené stavby bude posuzovat odborná porota, svého vítěze však 

může zvolit i veřejnost a udělit tak stavbě jedno z ocenění. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu,“ doplnil hejtman Plzeňského kraje jako svůj osobní 

tip na nominaci. 

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Podmínky 

soutěže i detailní informace o přihláškách či minulých ročnících najdete na www.stavbarokupk.cz . 

 

https://www.qap.cz/object/zacina-17-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-111378


 

 

  



Stavba roku Plzeňského kraje 2019  

19. 2. 2020 stawbaweb.cz 

(19. 2. 2020) Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 27. března a vítězové budou vyhlášeni 

9. června 

Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

 

Díky boomu stavebnictví vzniká na Plzeňsku více zajímavých staveb 

(ČTK) - Díky oživení stavebnictví v posledních dvou letech vzniklo loni v Plzeňském kraji opět více 

zajímavých staveb než v uplynulých letech recese oboru. Už 17. ročník soutěže Stavba roku 

Plzeňského kraje 2019 proto očekává více přihlášek, které mohou obce, investoři, stavebníci a 

vlastníci podávat od úterý 18. února 2020. Loni jich bylo 32. Soutěž zvyšuje kvalitu staveb v regionu a 

projektanti i stavebníci ji považují za prestižní a úspěchy se chlubí. ČTK to řekli zástupci Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví Milan Froněk a České komory autorizovaných inženýrů a techniků Luděk 

Vejvara. 

 

"Práce na projektech je velmi mnoho, deset let jí tolik nebylo. Řada prací se musí odmítat," uvedl 

Vejvara. Podobně jako u stavebních firem panuje nedostatek pracovníků. "Ceny zakázek se teď 

dostávají na aktuální ceny celostátního ceníku," uvedl Froněk. Díky dostatečnému počtu zakázek už 

se firmy nepředhánějí tím, že by stlačovaly ceny pod náklady. 

 

Loňských 32 přihlášených staveb bylo podle jednoho ze sedmi odborných porotců Miloslava Michalce 

podstatně více než v jiných krajích a letos očekává, že se zájem opět zvýší. "Je to soutěž s historií, 

oceněné stavby jsou stále více kvalitní a reprezentují kraj," uvedl Froněk. Podle Vejvary je vítězství 

velkou prestiží pro architekty i stavební inženýry. Soutěž pomáhá zvyšovat kvalitu stavebnictví v kraji, 

který má ve srovnání s dalšími regiony architektonicky i účelově velmi dobré stavby. 

 

Podle plzeňského primátora Martina Baxy (ODS) podporuje soutěž díky spolupráci se soukromým 

sektorem kvalitní výstavu v regionu. Podle něj by se ale stavělo lépe, kdyby ČR konečně měla kvalitní 

stavební právo. Jako zajímavé stavby ve městě vidí například novou lávku přes Radbuzu v Liticích, 

dětský bazén v areálu na Slovanech a tramvajovou trať na Borská pole. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) 

zmínil rekonstrukci železničního mostu přes přehradu Hracholusky a čtyřkilometrový železniční tunel 

za Plzní. Náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová (ODS) pak halu odborného výcviku v krajském 

stavebním učilišti v Plzni. 

 

Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 27. března a vítězové budou vyhlášeni 9. června. 

"Porota objede všechny stavby a pohovoří s investory a mnohdy i s projektanty. Daří se nám držet 

také to, že polovina nominovaných staveb je z Plzně a druhá z venkova," řekl Michalec. 

 

Stavbami Plzeňského kraje 2018 se staly přístavba školní družiny v Plzni-Újezdě, modernizace trati 

Rokycany - Plzeň a obnova Lobezského parku v Plzni. Porota udělila hlavní ceny ve třech ze sedmi 

kategorií. 

 

Doplněno Stavbaweb: 

Veškeré informace o soutěži včetně minulých ročníků najdete na www.stavbarokupk.cz. 

http://www.stavbarokupk.cz/
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http://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/4907.html 
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Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje  

20. 2. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-

plzenskeho-kraje-149794/ 

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku vyhlásili hejtman Josef Bernard, primátor Plzně Martin 

Baxa a předseda Krajské hospodářské komory Petr Chvojka.  

Stavby dokončené v roce 2019 se mohou do soutěže přihlašovat do 27. března 2020. Titul Stavba 

roku Plzeňského kraje může obdržet stavební dílo v každé ze sedmi soutěžních kategorií, rozdělena 

budou i další ocenění. 

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2019 byla zahájena. Stavby zkolaudované nebo uvedené do 

provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či 

o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži udělují. 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.  

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu.“  

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa.  

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-149794/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-149794/


celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. „Jsem 

potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže Stavba roku,“ dodal Petr Chvojka. 

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání 

i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat 

Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a 

těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a 

jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. 

„Protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, máme radost také z nové 

tramvajové trati ke kampusu,“ dodal. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.  

Podmínky soutěže a další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz.  

 

http://www.stavbarokupk.cz/
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20. 2. 2020 isusice.eu 

http://isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/16813-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019 

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásili 18. února 2020 hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské 

komory Petr Chvojka. 

Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži 

udělují. 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. 

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu.“ 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa. 

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. „Jsem 

potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže Stavba roku,“ dodal Petr Chvojka. 

http://isusice.eu/index.php/susice/102-zpravy/16813-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019


„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání 

i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat 

Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a 

těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a 

jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. 

„Protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, máme radost také z nové 

tramvajové trati ke kampusu,“ dodal. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz . 

Soubory ke stažení 

Autor: Andrea Stankova 
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20. 2. 2020 sumava.eu 

http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/16813-stavba-roku-plzenskeho-kraje-

2019 

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásili 18. února 2020 hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské 

komory Petr Chvojka. 

Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži 

udělují. 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. 

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu.“ 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa. 

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. „Jsem 

http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/16813-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019
http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/16813-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019


potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže Stavba roku,“ dodal Petr Chvojka. 

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání 

i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat 

Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a 

těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a 

jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. 

„Protože úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, máme radost také z nové 

tramvajové trati ke kampusu,“ dodal. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz . 

Soubory ke stažení 

Autor: Andrea Stankova 

 



Kraj hledá Stavbu roku 

21. 2. 2020 5 plus 2 – Domažlicko a Klatovsko 

O prestižní titul se v sedmi kategoriích utkají projekty z loňského roku 

PLZEŇSKÝ KRAJ | Na loňský úspěch obnovy Vrchlického sadů v Klatovech, která získala jedno z 

ocenění, se budou snažit navázat stavební projekty na Klatovsku a Domažlicku. Až do 27. března je 

mohou přihlásit jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci do 17. ročníku 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. 

Soutěží se v sedmi kategoriích - novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a 

inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. O titul v jednotlivých 

kategoriích se mohou ucházet stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu od 1. ledna 2019 do 

konce loňského roku. 

„Vloni vznikla v našem kraji celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale rovněž 

široké veřejnosti. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude také z řad soukromých 

investorů, které sdružujeme,“ uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské komory v 

Plzeňském kraji Petr Chvojka. Součástí přihlášky musejí být i přílohy v podobě fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Nominace v každé z 

kategorií určí sedmičlenná odborná porota. 

„Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které stavby se do soutěže přihlásí, ale jako 

cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce železničního mostu přes Hracholuskou 

přehradu,“ konstatuje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. 

Autor: LADISLAV VAINDL 

 

  



Soutěž Stavba roku je již vyhlášena 

21. 2. 2020 ZAK TV – Plzeň v kostce 

http://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/4912.html 

 

  

http://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/4912.html


Které dílo se bude pyšnit titulem Stavba roku? 

21. 2. 2020 Tachovský deník 

Plzeň Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 se mohou ucházet o 

titul Stavba roku 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. Titulem by se 

mohla letos pyšnit např. nová lávka přes Radbuzu v Liticích, výstavba nového dětského bazénu v 

plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda sport parku. Přihlášku je třeba 

podat do 27. března 2020. (pro) 

 

  



Sledujte aktuální reportáže pořadu Plzeň v kostce (24.2.-1.3.2020) 

24. 2. 2020 plzen.eu 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/sledujte-aktualni-reportaze-

poradu-plzen-v-kostce-24-2-1-3-2020.aspx 

Aktuální týden 

Témata pořadu v týdnu 24. 2. - 1. 3. 2020: 

Smetanovské dny oslaví 40. ročník (reportáž) 

Město opraví sportoviště svých základních škol (reportáž) 

Plzeň seznámí veřejnost s přestavbou Rondelu (reportáž) 

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje je již vyhlášena (reportáž) 

Aplikace PlzniTo se dočkala vylepšení (reportáž) 

Divadlo uvádí muzikál American Idiot (reportáž) 

 

 

  

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/sledujte-aktualni-reportaze-poradu-plzen-v-kostce-24-2-1-3-2020.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/sledujte-aktualni-reportaze-poradu-plzen-v-kostce-24-2-1-3-2020.aspx


Startuje Stavba roku 

26. 2. 2020 Týdeník Domažlicko, Týdeník Klatovska, Týdeník Tachovská jiskra 

Plzeňský kraj Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 se mohou ucházet o 

titul Stavba roku 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). Titulem by se 

mohla v Plzni letos pyšnit např. nová lávka přes Radbuzu v Liticích, výstavba dětského bazénu v 

plaveckém areálu na Slovanech. Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020. (pro) 

 

  



Nový ročník soutěže bude vybírat nejlepší díla roku 2019 

2. 3. 2020 Plzeňský rozhled 

Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. lednem a 31. prosincem 2019 se mohou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži 

udělují. Přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci do 27. března 2020. 

Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a 

inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. Organizátorem této soutěže 

je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, vyhlašovatelem pak Plzeňský kraj a město Plzeň. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba ro− ku Plzeňského kraje je právo odborné poroty 

doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé 

rozhodnou se celostátní soutěže účast − nit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací 

poplatek. 

„Jsem potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Jak uvedl, tato soutěž má mezi členy hospodářské komor y velký ohlas, přičemž cílem je, aby polo − 

vina přihlášených staveb pocházela ze soukromého sektoru. V této souvislosti také zdůraznil, že vítají 

debatu o stavebním zákonu, která probíhá napříč podnikatelským sektorem. 

Plzeňského primátora také těší, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, 

které financuje město, jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. 

„Letos zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a 

inženýrských staveb by připadala v úvahu například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je 

součástí projektu Greenways, tedy sportovně rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a 

volnočasové stavby by to mohla být výstavba nového dětského bazénu v plaveckém areálu na 

Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda sport parku,“ 

shrnul primátor Martin Baxa. 

Přínosem pro soutěž je i už druhým rokem partnerství firmy EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně. 

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání 

i volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat 

Cenu veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a 

těší mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a 

jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Podmínky 

soutěže a další informace jsou k dispozici na 

Josef Bernard, Martin Baxa, Petr Chvojka a Stephan Kronmüller V loňském roce získala 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 modernizace trati Rokycany – Plzeň (kat. D). Oceněna byla za 

vysoce profesionální provedení a za jemné zasazení této významné dopravní stavby do krajiny. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 obdržela i Obnova Lobezského parku, Plzeň (kat. G), a to za 



citlivou a novými neotřelými prvky oživenou obnovu příměstského parku, který nabízí nové možnosti 

rekreace obyvatel Plzně. 

 

  



Kraj hledá stavbu roku. Může jí být lávka i skatepark 

6. 3. 2020 5 plus 2 

Stavební projekty v regionu se budou opět ucházet o vítězství v prestižní soutěži. Přihlásit je mohou 

zájemci až do 27. března. 

PLZEŇSKÝ KRAJ | Modernizace trati Rokycany – Plzeň, Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd nebo 

Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře. To jsou některé z projektů, které získaly ocenění v 

minulém ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Které stavby se budou o vavříny ucházet 

letos, se bude rozhodovat v následujících týdnech. Až do 27. března mohou svá želízka v ohni přihlásit 

investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci do 17. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. 

Soutěží se v sedmi kategoriích - novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a 

inženýrské, průmyslové, sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. O titul v jednotlivých 

kategoriích se mohou ucházet stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu od 1. ledna 2019 do 

konce loňského roku. 

„Vloni vznikla v našem kraji celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale rovněž 

široké veřejnosti. Předpokládám, že mnoho letošních přihlašovatelů staveb bude také z řad 

soukromých investorů, které sdružujeme,“ uvedl předseda představenstva Krajské hospodářské 

komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka. Součástí přihlášky musejí být i přílohy v podobě fotografií, 

údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Nominace v 

každé z kategorií určí sedmičlenná odborná porota. 

„Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které stavby se do soutěže přihlásí, ale jako 

cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce železničního mostu přes Hracholuskou 

přehradu,“ konstatuje hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. 

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd,“ říká primátor města Plzně Martin Baxa. 

Další ročník je teprve v začátcích, už teď má ale své typy. „V kategorii dopravních a inženýrských 

staveb by připadala v úvahu například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu 

Greenways, tedy sportovně rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by 

to mohla být výstavba nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba 

skateparku ve Škoda sport parku,“ shrnul. 

Takhle vloni finišovala příprava plzeňského skateparku. FOTO | L. NĚMEC 

Autor: LADISLAV VAINDL 



 

  



Zprávy 

8. 3. 2020 ČRo Plzeň 

 

Díky oživení stavebnictví v posledních dvou letech vzniklo loni v Plzeňském kraji opět více zajímavých 

staveb než v uplynulých letech recese oboru. Už 17. ročník soutěže stavba roku Plzeňského kraje 

2019 proto očekává více přihlášek, které mohou obce investoři stavebnici a vlastníci podávat až do 

27. března. Loni jich bylo 32. Soutěž zvyšuje kvalitu stavby v regionu a projektanti i stavebníci ji 

považují za prestižní a úspěchy se chlubí. ČTK to řekli zástupci svazu podnikatelů ve stavebnictví 

Milan Froněk a České komory autorizovaných inženýrů a techniku Luděk Vejvara. 

 

Začíná nový ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

22. 3. 2020 plzensky-kraj.cz 

http://plzensky-kraj.cz/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho 

Už 17. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásili 18. února 2020 hejtman 

Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa a předseda Krajské hospodářské 

komory Petr Chvojka.  

Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži 

udělují. 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. 

Přihlášku je třeba podat do 27. března 2020 včetně všech požadovaných příloh – fotografií, údajů o 

stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže. Poté začne všechna 

řádně přihlášená díla posuzovat sedmičlenná odborná porota, která v každé soutěžní kategorii určí 

nominace. Z nich budou vybírat vítězné stavby, které získají titul Stavba roku Plzeňského kraje, Cenu 

poroty nebo Čestné uznání poroty, a navrhovat díla na Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze bude volit také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů 

v internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. 

„Patříme mezi šestici krajů, která dokázala soutěž uspořádat již po sedmnácté. Naše zkušenosti 

předáváme dál. Vloni se od nás učili soutěž pořádat v Libereckém kraji – a podařilo se jim to skvěle,“ 

uvedl hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Věřím, že i letos bude z čeho vybírat. Netuším, které 

stavby se do soutěže přihlásí, ale jako cykloturista bych si moc přál, aby to byla rekonstrukce 

železničního mostu přes Hracholuskou přehradu.“  

„Jsem rád, že se stavebnictví v Plzni i v celém Plzeňském kraji daří, a stavby, které financuje město, 

jsou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V minulém ročníku získala tento titul obnova 

Lobezského parku i přístavba školní družiny Plzeň – Újezd. Letos zatím vybíráme objekty, které by se 

mohly o vítězství ucházet. V kategorii dopravních a inženýrských staveb by připadala v úvahu 

například nová lávka přes Radbuzu v Liticích, která je součástí projektu Greenways, tedy sportovně 

rekreační trasy v údolí řek. V kategorii sportovní a volnočasové stavby by to mohla být výstavba 

http://plzensky-kraj.cz/zacina-novy-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho


nového dětského bazénu v plaveckém areálu na Slovanech nebo novostavba skateparku ve Škoda 

sport parku,“ shrnul primátor města Plzně Martin Baxa.  

„V loňském roce se v našem kraji realizovala celá řada staveb, které si zaslouží pozornost nejen 

odborníků, ale rovněž široké veřejnosti. V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje prezentované stavby 

dokreslují celkový rozvoj našeho kraje. Předpokládám, že řada letošních přihlašovatelů staveb bude 

také z řad soukromých investorů, které sdružuje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji,“ 

sdělil předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka. 

Novinkou letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je právo odborné poroty doporučit 

oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. Pokud se jejich přihlašovatelé rozhodnou se 

celostátní soutěže účastnit, přispěje jim město Plzeň a Plzeňský kraj na přihlašovací poplatek. „Jsem 

potěšen, že Plzeňský kraj a město Plzeň finančně podpoří případnou snahu vítězných staveb k 

přihlášení se do celostátní soutěže Stavba roku,“ dodal Petr Chvojka. 

„Dlouhodobě věnujeme pozornost zvelebování našeho regionu a intenzivně se zasazujeme o vzdělání i 

volnočasové aktivity našich dětí a celé budoucí generace. V loňském roce jsme měli čest předat Cenu 

veřejnosti autorům budovy lesní školky, kterou navštěvují děti některých našich zaměstnanců, a těší 

mě, že tato rekonstrukce získala i Cenu primátora,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel 

společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně, která je už druhým rokem partnerem soutěže. „Protože 

úzce spolupracujeme s Fakultou aplikovaných věd ZČU, máme radost také z nové tramvajové trati ke 

kampusu,“ dodal. 

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 9. června 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.  

Další informace jsou k dispozici na www.stavbarokupk.cz. 

http://www.stavbarokupk.cz/


 

 

  



Lhůta pro přihlašování do krajské Stavby roku se prodlužuje 

25. 3. 2020 regionplzen.cz 

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/lhuta-pro-prihlasovani-do-krajske-stavby-roku-se-

prodluzuje-151237/ 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se vyhlašovatelé 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dohodli na odložení termínu pro odevzdání přihlášek. 

Přihlášky včetně dokumentace je možné i nadále podávat, lhůta pro přihlašování se však prodlužuje. 

Nová uzávěrka bude vyhlášena, jakmile to vývoj situace umožní, a harmonogram průběhu soutěže 

bude následně aktualizován. 

Prodloužením lhůty pro přihlašování stavebních děl reagují organizátoři 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje na mimořádný stav, ve kterém se přihlašovatelé v důsledku 

pandemické situace a vládních nařízení nacházejí. 

„Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje i nadále pokračuje. Přihlášky s dokumentací je možné podávat 

elektronicky,“ sdělila za organizátora soutěže Ingrid Havránková, na jejíž e-mailovou adresu 

ingrid@pj-event.cz lze materiály zasílat. 

Původní termín uzávěrky, stanovený na 27. března 2020, se odkládá na pozdější dobu a nový termín 

bude oznámen s dostatečným předstihem, jakmile bude zřejmé, že přihlašování i celá soutěž se 

mohou uskutečnit bez komplikací. 

„Z pozice odborného garanta soutěže Stavba roku PK 2019 s ohledem na aktuální stav společnosti 

zcela jednoznačně podporujeme posunutí celé akce v čase,“ řekl Petr Chvojka, předseda 

představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. „Je obzvláště důležité, aby se soutěž 

letos uskutečnila a pomohla tak regionálním firmám prezentovat jejich práci,“ dodal. 

„Myslím si, že je velmi důležité, že bude posunuta lhůta pro přihlášení staveb do soutěže a s ní i celý 

její harmonogram. Díky tomu se budeme moct také letos těšit na stavební perly plzeňského regionu. 

Právě v této složité a nepříznivé situaci chce firma Eurosoftware vyjádřit podporu vyhlašovatelům a 

účastníkům této soutěže,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel Eurosoftware, s.r.o. 

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/lhuta-pro-prihlasovani-do-krajske-stavby-roku-se-prodluzuje-151237/
http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/lhuta-pro-prihlasovani-do-krajske-stavby-roku-se-prodluzuje-151237/


 



Stavba roku prodlužuje termín pro odevzdání přihlášek 

25. 3. 2020 plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/stavba-roku-prodluzuje-termin-pro-odevzdani-prihlasek/ 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se vyhlašovatelé a 

spoluvyhlašovatelé soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dohodli na odložení termínu pro odevzdání 

přihlášek. Přihlášky včetně dokumentace je možné i nadále podávat. Nová uzávěrka bude vyhlášena, 

jakmile to vývoj situace umožní, harmonogram průběhu soutěže bude následně aktualizován. 

Prodloužením lhůty pro přihlašování stavebních děl reagují organizátoři 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje na mimořádný stav, ve kterém se přihlašovatelé v důsledku 

pandemické situace a vládních nařízení nacházejí. Přihlášky s dokumentací je možné podávat 

elektronicky na e-mailovou adresu ingrid@pj-event.cz. 

„Z pozice odborného garanta soutěže Stavba roku PK 2019 s ohledem na aktuální stav společnosti 

zcela jednoznačně podporujeme posunutí celé akce v čase,“ řekl Petr Chvojka, předseda 

představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. „Je obzvláště důležité, aby se soutěž 

letos uskutečnila a pomohla tak regionálním firmám prezentovat jejich práci,“ dodal. 

https://plzenskyrozhled.cz/stavba-roku-prodluzuje-termin-pro-odevzdani-prihlasek/


 

  



Koronavirus zasáhl také do soutěže Stavba roku 

26. 3. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-

roku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=koronavirus-zasahl-take-do-

souteze-stavba-roku 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se vyhlašovatelé a 

spoluvyhlašovatelé soutěže Stavba roku Plzeňského kraje dohodli na odložení termínu pro odevzdání 

přihlášek. Přihlášky včetně dokumentace je možné i nadále podávat, lhůta pro přihlašování se však 

prodlužuje. Nová uzávěrka bude vyhlášena, jakmile to vývoj situace umožní, a harmonogram průběhu 

soutěže bude následně aktualizován. 

Prodloužením lhůty pro přihlašování stavebních děl reagují organizátoři 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje na mimořádný stav, ve kterém se přihlašovatelé v důsledku 

pandemické situace a vládních nařízení nacházejí. 

„Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje i nadále pokračuje. Přihlášky s dokumentací je možné podávat 

elektronicky,“ sdělila za organizátora soutěže Ingrid Havránková, na jejíž e-mailovou adresu 

ingrid@pj-event.cz lze materiály zasílat. 

Původní termín uzávěrky, stanovený na 27. března 2020, se odkládá na pozdější dobu a nový termín 

bude oznámen s dostatečným předstihem, jakmile bude zřejmé, že přihlašování i celá soutěž se 

mohou uskutečnit bez komplikací. 

„Z pozice odborného garanta soutěže Stavba roku PK 2019 s ohledem na aktuální stav společnosti 

zcela jednoznačně podporujeme posunutí celé akce v čase,“ řekl Petr Chvojka, předseda 

představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. „Je obzvláště důležité, aby se soutěž 

letos uskutečnila a pomohla tak regionálním firmám prezentovat jejich práci,“ dodal. 

„Myslím si, že je velmi důležité, že bude posunuta lhůta pro přihlášení staveb do soutěže a s ní i celý 

její harmonogram. Díky tomu se budeme moct také letos těšit na stavební perly plzeňského regionu. 

Právě v této složité a nepříznivé situaci chce firma Eurosoftware vyjádřit podporu vyhlašovatelům a 

účastníkům této soutěže,“ řekl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel Eurosoftware, s.r.o. 

https://www.plzen.cz/koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku
https://www.plzen.cz/koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku
https://www.plzen.cz/koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=koronavirus-zasahl-take-do-souteze-stavba-roku


 



Lhůta pro přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se 

prodlužuje  

1. 4. 2020 plzen.eu 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/lhuta-pro-prihlasovani-do-

souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje.aspx 

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru se organizátoři soutěže 

Stavba roku Plzeňského kraje dohodli na odložení termínu pro odevzdání přihlášek. Přihlášky včetně 

dokumentace je možné i nadále podávat. Nová uzávěrka bude vyhlášena, jakmile to vývoj situace 

umožní, a harmonogram průběhu soutěže bude následně aktualizován. Původní termín uzávěrky byl 

stanovený na 27. března 2020. 

„Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje i nadále pokračuje. Přihlášky s dokumentací je možné podávat 

elektronicky,“ sdělila za organizátory soutěže Ingrid Havránková, na jejíž e-mailovou adresu 

ingrid@pj-event.cz lze materiály zasílat. 

„Z pozice odborného garanta soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 s ohledem na aktuální stav 

společnosti zcela jednoznačně podporujeme posunutí celé akce v čase,“ řekl Petr Chvojka, předseda 

představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. „Je obzvláště důležité, aby se soutěž 

letos uskutečnila a pomohla tak regionálním firmám prezentovat jejich práci,“ dodal. 

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, 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. 

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). 

Editace textu: Adriana Jarošová 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/lhuta-pro-prihlasovani-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/lhuta-pro-prihlasovani-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje.aspx
mailto:ingrid@pj-event.cz


 

  



Do soutěže Stavba roku se lze přihlašovat do příštího pátku 

12. 5. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/do-souteze-stavba-roku-se-lze-prihlasovat-do-

pristiho-patku-151926/ 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. 

V souvislosti s postupným uvolňováním těchto opatření byla nová uzávěrka přihlášek stanovena na 

22. května 2020. Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 

na území Plzeňského kraje. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém režimu včetně osobních 

návštěv staveb porotou, udílení nominací i hlasování veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. 

září 2020. 

Organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje po zahájení nouzového stavu zareagovali na 

mimořádnou situaci, ve které se přihlašovatelé v důsledku vládních nařízení nacházeli, a odložili 

uzávěrku přihlášek. 

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos 

uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání 

budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, 

investory a zhotoviteli,“ říká Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v 

Plzeňském kraji. 

Přihlášky do soutěže je nyní možné podávat do 22. května 2020. Stavební díla mohou přihlašovat 

jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Přihlášku včetně všech příloh – fotografií, 

údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže – je třeba 

zaslat e-mailem na adresu ingrid@pj-event.cz. 

Nad přihláškami do soutěže poté zasedne sedmičlenná odborná porota, která všechna přihlášená díla 

postupně osobně navštíví a na základě jejich posouzení vyhlásí v jednotlivých soutěžních kategoriích 

nominace. Nominované stavby se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje v jednotlivých 

soutěžních kategoriích a o další ceny. Svého vítěze mezi nimi bude prostřednictvím internetového 

hlasování volit také veřejnost. 

Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru v Měšťanské besedě 8. září 

2020. 

Od vyhlášení letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje došlo ke změně ve složení 

odborné poroty. Po odstoupení Ing. arch. Karla Hanzlíka na jeho vlastní žádost byl na návrh 

vyhlašovatelů do poroty jmenován Ing. arch. Miloslav Bokota, architekt působící mimo Plzeňský kraj. 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/do-souteze-stavba-roku-se-lze-prihlasovat-do-pristiho-patku-151926/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/do-souteze-stavba-roku-se-lze-prihlasovat-do-pristiho-patku-151926/


 



Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se lze ještě přihlásit 

13. 5. 2020 plzensky-kraj.cz 

https://plzensky-kraj.cz/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-lze-je 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo kvůli epidemiologickým 

omezením prodlouženo. V souvislosti s postupným uvolňováním těchto opatření byla nová uzávěrka 

přihlášek stanovena na 22. května 2020. Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo uvedené 

do provozu v roce 2019 na území Plzeňského kraje. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém 

režimu včetně osobních návštěv staveb porotou, udílení nominací i hlasování veřejnosti. Výsledky 

soutěže budou vyhlášeny 8. září 2020. 

Organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje po zahájení nouzového stavu zareagovali na 

mimořádnou situaci, ve které se přihlašovatelé v důsledku vládních nařízení nacházeli, a odložili 

uzávěrku přihlášek. 

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos 

uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání 

budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, 

investory a zhotoviteli,“ říká předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji 

Petr Chvojka. 

Přihlášky do soutěže je nyní možné podávat do 22. května 2020. Stavební díla mohou přihlašovat 

jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Přihlášku včetně všech příloh – fotografií, 

údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže – je třeba 

zaslat e-mailem na adresu ingrid@pj-event.cz . 

Nad přihláškami do soutěže poté zasedne sedmičlenná odborná porota, která všechna přihlášená díla 

postupně osobně navštíví a na základě jejich posouzení vyhlásí v jednotlivých soutěžních kategoriích 

nominace. Nominované stavby se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje v jednotlivých 

soutěžních kategoriích a o další ceny. Svého vítěze mezi nimi bude prostřednictvím internetového 

hlasování volit také veřejnost. 

Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru v Měšťanské besedě 8. září 

2020. 

Od vyhlášení letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje došlo ke změně ve složení 

odborné poroty. Po odstoupení Ing. arch. Karla Hanzlíka na jeho vlastní žádost byl na návrh 

vyhlašovatelů do poroty jmenován Ing. arch. Miloslav Bokota, architekt působící mimo Plzeňský kraj. 

https://plzensky-kraj.cz/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-lze-je


 



Stavba roku 

13. 5. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/stavba-roku-113311 

Přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli komplikacím plynoucím z 

epidemiologické situace prodlouženo. Nový termín uzávěrky přihlášek byl stanoven na 22. května 

2020. 

 

 

  

https://www.qap.cz/object/stavba-roku-113311


Jak žije Plzeňský kraj 

14. 5. 2020 ZAK TV 

http://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/5107.html 

 

 

  

http://www.zaktv.cz/archiv/jak-zije-plzensky-kraj/5107.html


Koronavirus posunul termín přihlášek do soutěže Stavba roku Plzeňského 

kraje 

14. 5. 2020 plzenskadrbna.cz 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/1909-pandemie-posunula-termin-prihlasek-do-souteze-

stavba-roku-plzenskeho-kraje.html 

Přihlášky do dalšího ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odsunula epidemiologická 

opatření. Uzávěrka je tak nově do 22. května. Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo 

uvedené do provozu v roce 2019 na území kraje. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém 

režimu včetně osobních návštěv staveb porotou. 

Stavební díla mohou přihlašovat jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci do 22. května. 

Nad přihláškami do soutěže poté zasedne sedmičlenná odborná porota, která všechna přihlášená díla 

postupně osobně navštíví. Svého vítěze prostřednictvím anket bude moci zvolit také veřejnost. 

Kategorií je letos sedm. Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným garantem 

je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. 

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos 

uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání 

budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, 

investory a zhotoviteli,“ říká Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v 

Plzeňském kraji. 

V minulém ročníku zabodovala například přístavba školní družiny v Újezdě, modernizace trati 

Rokycany - Plzeň nebo obnova Lobezského parku. Letošní vítězové si ceny převezmou na slavnostním 

večeru v Měšťanské besedě 8. září. 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/1909-pandemie-posunula-termin-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/1909-pandemie-posunula-termin-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje.html


 



Uzávěrka soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je 22. května 

14. 5. 2020 plzen.eu 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/uzaverka-souteze-stavba-roku-

plzenskeho-kraje-je-22-kvetna.aspx 

Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se lze hlásit do 22. května. Původní březnový termín 

uzávěrky byl prodloužen kvůli omezením, která přinesla opatření související s pandemií koronaviru. 

Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 na území 

Plzeňského kraje. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Ilustrační foto ceny 

Organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje po zahájení nouzového stavu zareagovali na 

mimořádnou situaci a odložili uzávěrku přihlášek. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém 

režimu včetně osobních návštěv staveb porotou, udílení nominací i hlasování veřejnosti. 

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos 

uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání 

budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, 

investory a zhotoviteli,“ uvedl Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v 

Plzeňském kraji. 

Stavební díla mohou přihlašovat jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Přihlášku 

včetně všech příloh – fotografií, údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v 

podmínkách soutěže – je třeba zaslat e-mailem na adresu ingrid@pj-event.cz . 

Sedmičlenná odborná porota všechna přihlášená díla postupně osobně navštíví a na základě jejich 

posouzení vyhlásí v jednotlivých soutěžních kategoriích nominace. Nominované stavby se budou 

ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje v jednotlivých soutěžních kategoriích a o další ceny. 

Svého vítěze mezi nimi bude prostřednictvím internetového hlasování volit také veřejnost. 

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným 

garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Spolu vyhlašovateli 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: novostavby budov (A), rekonstrukce budov (B), stavby 

pro bydlení (C), dopravní a inženýrské stavby (D), průmyslové stavby (E), sportovní a volnočasové 

stavby (F), veřejná prostranství (G). 

V loňském ročníku soutěže získaly titul stavba roku Přístavba školní družiny, Plzeň – Újezd v kategorii 

novostavby budov, Modernizace trati Rokycany – Plzeň v kategorii dopravní a inženýrské stavby a 

Obnova Lobezského parku v kategorii veřejná prostranství. 

Editace textu: Marie Fialová 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/uzaverka-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-je-22-kvetna.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/uzaverka-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-je-22-kvetna.aspx


 



Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se prodlužuje 

15. 5. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-

prodluzuje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzaverka-prihlasek-do-

souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. V souvislosti s postupným uvolňováním těchto 

opatření byla nová uzávěrka přihlášek stanovena na 22. května 2020. Přihlašovat se mohou stavby 

zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2019 na území Plzeňského kraje. Soutěž by měla 

následně probíhat v obvyklém režimu včetně osobních návštěv staveb porotou, udílení nominací i 

hlasování veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září 2020. 

Organizátoři soutěže Stavba roku Plzeňského kraje po zahájení nouzového stavu zareagovali na 

mimořádnou situaci, ve které se přihlašovatelé v důsledku vládních nařízení nacházeli, a odložili 

uzávěrku přihlášek. 

„Navzdory všem komplikacím se snažíme, aby se soutěž Stavba roku Plzeňského kraje mohla i letos 

uskutečnit. Právě v této době totiž považujeme za velice důležité podpořit pozitivní vnímání 

budoucnosti, což nám umožňuje právě prezentace zdařilých stavebních děl spolu s jejich autory, 

investory a zhotoviteli,“ říká Petr Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v 

Plzeňském kraji. 

Přihlášky do soutěže je nyní možné podávat do 22. května 2020. Stavební díla mohou přihlašovat 

jejich investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Přihlášku včetně všech příloh – fotografií, 

údajů o stavbě, tvůrčím týmu a další dokumentace specifikované v podmínkách soutěže – je třeba 

zaslat e-mailem na adresu ingrid@pj-event.cz . 

Nad přihláškami do soutěže poté zasedne sedmičlenná odborná porota, která všechna přihlášená díla 

postupně osobně navštíví a na základě jejich posouzení vyhlásí v jednotlivých soutěžních kategoriích 

nominace. Nominované stavby se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje v jednotlivých 

soutěžních kategoriích a o další ceny. Svého vítěze mezi nimi bude prostřednictvím internetového 

hlasování volit také veřejnost. 

Vítězné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru v Měšťanské besedě 8. září 

2020. 

Od vyhlášení letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje došlo ke změně ve složení 

odborné poroty. Po odstoupení Ing. arch. Karla Hanzlíka na jeho vlastní žádost byl na návrh 

vyhlašovatelů do poroty jmenován Ing. arch. Miloslav Bokota, architekt působící mimo Plzeňský kraj. 

https://www.plzen.cz/uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje
https://www.plzen.cz/uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje
https://www.plzen.cz/uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uzaverka-prihlasek-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-prodluzuje


 



 

  



Soutěž Stavba roku stále přijímá přihlášky 

19. 5. 2020 Domažlický deník 

Plzeňský kraj Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo kvůli 

omezením, která přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Nová uzávěrka přihlášek je 

stanovena na pátek 22. května 2020. Přihlašovat se mohou stavby zkolaudované nebo uvedené do 

provozu v roce 2019 na území Plzeňského kraje. Soutěž by měla následně probíhat v obvyklém 

režimu včetně osobních návštěv staveb porotou, udílení nominací i hlasování veřejnosti. Výsledky 

soutěže budou vyhlášeny 8. září 2020. (fak) Foto: SRPK 

 

  



Domažlický Bazén vyráží do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 

12. 6. 2020 novinykraje.cz 

https://www.novinykraje.cz/blog/2020/06/12/domazlicky-bazen-vyrazi-do-souteze-stavba-

roku-plzenskeho-kraje/ 

DOMAŽLICE – Chodíte si zarelaxovat a zasportovat? Potom budete určitě rádi, že město Domažlice se 

rozhodlo svoji pýchu Aquacentrum a wellness, plavecký bazén přihlásit do soutěže Stavba roku 

Plzeňského kraje 2019. 

Jejím cílem je seznámit odborníky i laiky s úrovní stavitelství a architektury v Plzeňském kraji a 

podpořit kvalitní realizace, pojetím architektů počínaje až po řemeslné zpracování. „V rámci 

přihlášení do soutěže chceme představit moderní aquacentrum – tréninkové a volnočasové centrum, 

nejen jako objekt s významným posláním ale také jako zajímavé architektonické a technické dílo. 

Prezentací projektu v soutěži se stavba představí široké veřejnosti. Občanům i návštěvníkům města 

bude dobrou pozvánkou k návštěvě, kde mohou prospěšně využít svůj volný čas a udělat něco pro 

své zdraví,“ vysvětlila Pavlína Fišerová z Městského úřadu v Domažlicích. 

Celkem je vyhlášeno sedm kategorií. „Naše stavba je v kategorii B „Rekonstrukce budov“. Přihlášené 

stavby bude hodnotit odborná porota. Ta také rozhodne o nominacích na titul Stavba roku 

Plzeňského kraje 2019, které budou zveřejněny 1. července 2020,“ pokračovala Pavlína Fišerová. 

Všechny přihlášené stavby včetně jejich autorů, zhotovitelů a investorů budou poté prezentovány na 

putovní panelové výstavě v řadě obcí Plzeňského kraje. Přihlášené stavby do letošní soutěže jsou na 

oficiálním webu soutěže. 

V rámci soutěže bude také udělována Cena veřejnosti. Hlasování o Cenu veřejnosti bude probíhat ze 

staveb nominovaných odbornou porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to od 1. července 

do 28. srpna 2020 zde. V minulosti se Domažlice zúčastnily soutěže s budovou zimního stadionu, 

budovou domova pro seniory v ulici Prokopa Velikého a Domovem se zvláštním režimem v Benešově 

ulici. „Najdete-li si čas, budeme rádi, podpoříte-li v soutěži významnou domažlickou stavbu,“ uzavřela 

Pavlína Fišerová. 

https://www.novinykraje.cz/blog/2020/06/12/domazlicky-bazen-vyrazi-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje/
https://www.novinykraje.cz/blog/2020/06/12/domazlicky-bazen-vyrazi-do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje/


 

 

  



Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb 

17. 6. 2020 seznamzpravy.cz 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-hlasi-37-

staveb-109750 

Foto: Seznam Zprávy  

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 staveb, rekonstrukcí 

budov, sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. 

Počet přihlášených je nejvyšší za osm posledních let. Vítězové 17. ročníku budou vyhlášeni v září. 

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru pořadatelé prodloužili termín pro podání přihlášek. O ocenění 

v sedmi kategoriích se uchází o pět staveb více než loni, sdělil ČTK předseda odborné poroty soutěže, 

vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby navštíví a rozhodnou o nominacích 

na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019. Nominované stavby se budou ucházet také o Cenu 

hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory 

Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nominace budou zveřejněny 1. 

července a v internetovém hlasování bude moci o jedné z cen rozhodovat i veřejnost. 

O titul se uchází například novostavby obytných a kancelářských budov v Plzni, přístavba pavilonu 

mateřské školy v Rokycanech, knihovna ve Spáleném Poříčí, rekonstrukce barokního jezuitského 

refektáře v Klatovech, dům s pečovatelskými byty pro seniory ve Spáleném Poříčí, špitální kaple 

svatého Jana Nepomuckého ve Stodu, v Domažlicích rekonstrukce spojovacího průchodu mezi 

budovami gymnázia a opravený bazén. V kategorii dopravních staveb je mezi přihlášenými například 

rekonstrukce železničního mostu u Pňovan, v kategorii sportovních a volnočasových staveb je 

přihlášena autobusová čekárna v Němčovicích ve tvaru pařezové chaloupky z televizního večerníčku 

nebo úprava náplavky řeky Radbuzy v Plzni. Seznam přihlášených staveb je na www.stavbarokupk.cz. 

Loni uspěla například přístavba školní družiny v Plzni - Újezdu, modernizace trati Rokycany - Plzeň 

nebo obnova Lobezského parku v Plzni. 

  

http://www.stavbarokupk.cz/


 



 



Do soutěže o Stavbu roku Plzeňského kraje se letos hlásí 37 staveb  

17. 6. 2020 plzenskadrbna.cz 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/kultura/2292-do-souteze-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-

se-letos-hlasi-37-staveb.html 

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 staveb, rekonstrukcí 

budov, sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených je nejvyšší za osm 

posledních let. Vítězové 17. ročníku budou vyhlášeni v září. 

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru pořadatelé prodloužili termín pro podání přihlášek. O ocenění 

v sedmi kategoriích se uchází o pět staveb více než loni, sdělil předseda odborné poroty soutěže, 

vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby navštíví a rozhodnou o nominacích 

na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019. Nominované stavby se budou ucházet také o Cenu 

hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory 

Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Nominace budou zveřejněny 1. 

července a v internetovém hlasování bude moci o jedné z cen rozhodovat i veřejnost. 

O titul se uchází například novostavby obytných a kancelářských budov v Plzni, přístavba pavilonu 

mateřské školy v Rokycanech, knihovna ve Spáleném Poříčí, rekonstrukce barokního jezuitského 

refektáře v Klatovech, dům s pečovatelskými byty pro seniory ve Spáleném Poříčí, špitální kaple 

svatého Jana Nepomuckého ve Stodu, v Domažlicích rekonstrukce spojovacího průchodu mezi 

budovami gymnázia a opravený bazén. 

V kategorii dopravních staveb je mezi přihlášenými například rekonstrukce železničního mostu u 

Pňovan, v kategorii sportovních a volnočasových staveb je přihlášena autobusová čekárna v 

Němčovicích ve tvaru pařezové chaloupky z televizního večerníčku nebo úprava náplavky řeky 

Radbuzy v Plzni. Seznam přihlášených staveb je na www.stavbarokupk.cz. 

Loni uspěla například přístavba školní družiny v Plzni - Újezdu, modernizace trati Rokycany - Plzeň 

nebo obnova Lobezského parku v Plzni. 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/kultura/2292-do-souteze-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-se-letos-hlasi-37-staveb.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/kultura/2292-do-souteze-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-se-letos-hlasi-37-staveb.html


 



O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb  

17. 6. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-

soutezi-37-staveb-152284/ 

I přes mimořádnou situaci v uplynulých měsících, se do letošního ročníku soutěže Stavba roku 

Plzeňského kraje přihlásilo 37 stavebních děl.  

To je o pět více než loni a zároveň nejvíce od soutěžního klání za rok 2011. Soutěží se ve všech sedmi 

kategoriích, nejčetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Přihlášené stavby nyní navštěvuje a 

hodnotí odborná porota, která z nich vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje. 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže tak chtěli 

poskytnout přihlašovatelům více času, aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. „Díky odložení 

uzávěrky se podařilo, že se letos do soutěže přihlásilo 37 staveb, což je nejvyšší počet za posledních 

osm ročníků,“ řekl předseda odborné poroty Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru 

regionálního rozvoje Plzeňského kraje. „Velice si vážíme toho, že ačkoli se přihlašovatelé ocitli v 

mimořádné a často náročné situaci, mají zájem soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to 

včetně řady obcí Plzeňského kraje.“ 

„Mám velikou radost, že je v roce 2020 o účast v soutěži opět větší zájem. Vloni se přihlásilo 32 

staveb, letos jich je 37. To svědčí o tom, že je tato z našeho pohledu velmi důležitá akce stále 

populárnější,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je již 

druhým rokem partnerem Stavby roku Plzeňského kraje. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví.  

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-152284/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-152284/


 



Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb 

17. 6. 2020 stavebniklub.cz 

https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454X

Spw 

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 staveb, rekonstrukcí 

budov, sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených je nejvyšší za osm 

posledních let. Vítězové 17. ročníku budou vyhlášeni v září. 

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru pořadatelé prodloužili termín pro podání přihlášek. O ocenění 

v sedmi kategoriích se uchází o pět staveb více než loni, sdělil ČTK předseda odborné poroty soutěže, 

vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby navštíví a rozhodnou o… 

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi. 

 

https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454XSpw
https://www.stavebniklub.cz/?uniqueid=gOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454XSpw


O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb 

18. 6. 2020 plzensky-kraj.cz 

http://plzensky-kraj.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutez 

I přes mimořádnou situaci v uplynulých měsících, způsobenou opatřeními proti šíření epidemie 

koronaviru, se do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlásilo 37 stavebních 

děl. To je o pět více než loni a zároveň nejvíce od soutěžního klání za rok 2011. Soutěží se ve všech 

sedmi kategoriích, nejčetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Přihlášené stavby nyní navštěvuje 

a hodnotí odborná porota, která z nich vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje. 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže tak chtěli 

poskytnout přihlašovatelům více času, aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. „Díky odložení 

uzávěrky se podařilo, že se letos do soutěže přihlásilo 37 staveb, což je nejvyšší počet za posledních 

osm ročníků,“ řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Plzeňského kraje. „Velice si vážíme toho, že ačkoli se přihlašovatelé ocitli v mimořádné a často 

náročné situaci, mají zájem soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to včetně řady obcí 

Plzeňského kraje.“ 

„Mám velikou radost, že je v roce 2020 o účast v soutěži opět větší zájem. Vloni se přihlásilo 32 

staveb, letos jich je 37. To svědčí o tom, že je tato z našeho pohledu velmi důležitá akce stále 

populárnější,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je již 

druhým rokem partnerem Stavby roku Plzeňského kraje. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. 

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Přehled přihlášených staveb 

http://plzensky-kraj.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutez


 



O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb, nejvíce za 

posledních osm ročníků  

18. 6. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-

za-poslednich-osm-rocniku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-titul-

stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku 

I přes mimořádnou situaci v uplynulých měsících, způsobenou opatřeními proti šíření epidemie 

koronaviru, se do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlásilo 37 stavebních 

děl. To je o pět více než loni a zároveň nejvíce od soutěžního klání za rok 2011. Soutěží se ve všech 

sedmi kategoriích, nejčetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Přihlášené stavby nyní 

navštěvuje a hodnotí odborná porota, která z nich vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského 

kraje. 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže tak chtěli 

poskytnout přihlašovatelům více času, aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. „Díky odložení 

uzávěrky se podařilo, že se letos do soutěže přihlásilo 37 staveb, což je nejvyšší počet za posledních 

osm ročníků. Velice si vážíme toho, že ačkoli se přihlašovatelé ocitli v mimořádné a často náročné 

situaci, mají zájem soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to včetně řady obcí Plzeňského 

kraje,“ řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Plzeňského kraje. 

„Mám velikou radost, že je v roce 2020 o účast v soutěži opět větší zájem. Vloni se přihlásilo 32 

staveb, letos jich je 37. To svědčí o tom, že je tato z našeho pohledu velmi důležitá akce stále 

populárnější,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je již 

druhým rokem partnerem Stavby roku Plzeňského kraje. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. 

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Přehled přihlášených staveb 

A/ Novostavby budov 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. – výstavba poloprovozního objektu H2 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Přístavba pavilonu Mateřské školy Čechova v Rokycanech 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku
https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku
https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb-nejvice-za-poslednich-osm-rocniku


B/ Rekonstrukce budov 

Expozice refektář, Klatovy 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Špitální kaple svatého Jana Nepomuckého, Stod 

Bytový dům Kreuzmannova, Plzeň 

Rekonstrukce spojovacího průchodu mezi budovami gymnázia, Domažlice 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Rekonstrukce plaveckého bazénu v Domažlicích 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

C/ Stavby pro bydlení 

Bytový dům Sylván, Plzeň 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Panorama Bolevák, Plzeň 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Bytové domy Atrium park Hůrka, Klatovy 

Zlatá Belánka, Plzeň 

D/ Dopravní a inženýrské stavby 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati 

I/26 Střelice – úprava křižovatky, hranice okresu 

Autobusové nádraží Sýkorova ulice, Blovice 

E/ Průmyslové stavby 

Business Park Vejprnice, Hala A a B 

Výrobní areál Dvorec 

Obnova vrátnice v úpravně vody, Plzeň 

F/ Sportovní a volnočasové stavby 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Autobusová čekárna, Němčovice 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Sportovní areál, Plzeň-Skvrňany 

Lávka a cyklostezka, Plzeň-Litice 

Přestavba výměníku a kotelny na nový dětský bazén, Plzeň 

G/ Veřejná prostranství 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Křimická pláž 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 



 



 



Soutěž Stavba roku nezastavil ani covid. Účast je nejvyšší za poslední roky – 

FOTKY 

18. 6. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/soutez-stavba-roku-nezastavil-ani-covid-ucast-je-nejvyssi-za-

posledni-roky-fotky-114029/dokument.htm 

I přes mimořádnou situaci kvůli pandemii koronaviru se do letošního ročníku přihlásilo 37 stavebních 

děl. Přinášíme jejich kompletní přehled! 

Letos se zúčastní o pět staveb více než loni a zároveň nejvíce od soutěžního klání za rok 2011. Soutěží 

se v sedmi kategoriích, nejpočetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Přihlášené stavby teď 

navštěvuje a hodnotí odborná porota, která z nich vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského 

kraje. 

Přihlašování stavebních děl do soutěže bylo letos kvůli omezením, která přinesla epidemiologická 

opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři tak chtěli poskytnout přihlašovatelům více času, 

aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. "Díky odložení uzávěrky se podařilo, že se letos do soutěže 

přihlásilo 37 staveb, což je nejvyšší počet za posledních osm ročníků,“ řekl předseda odborné poroty 

Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. 

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. Na uvedeném webu najdou zájemci také všechny přihlášené stavby včetně fotek a 

podrobných informací. 

Přehled přihlášených staveb 

A/ Novostavby budov 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. - výstavba poloprovozního objektu H2 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Přístavba pavilonu Mateřské školy Čechova v Rokycanech 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

B/ Rekonstrukce budov 

Expozice refektář, Klatovy 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

https://www.qap.cz/object/soutez-stavba-roku-nezastavil-ani-covid-ucast-je-nejvyssi-za-posledni-roky-fotky-114029/dokument.htm
https://www.qap.cz/object/soutez-stavba-roku-nezastavil-ani-covid-ucast-je-nejvyssi-za-posledni-roky-fotky-114029/dokument.htm


Špitální kaple svatého Jana Nepomuckého, Stod 

Bytový dům Kreuzmannova, Plzeň 

Rekonstrukce spojovacího průchodu mezi budovami gymnázia, Domažlice 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Rekonstrukce plaveckého bazénu v Domažlicích 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

C/ Stavby pro bydlení 

Bytový dům Sylván, Plzeň 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Panorama Bolevák, Plzeň 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Bytové domy Atrium park Hůrka, Klatovy 

Zlatá Belánka, Plzeň 

D/ Dopravní a inženýrské stavby 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice 

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati 

I/26 Střelice – úprava křižovatky, hranice okresu 

Autobusové nádraží Sýkorova ulice, Blovice 

E/ Průmyslové stavby 

Business Park Vejprnice, Hala A a B 

Výrobní areál Dvorec 

Obnova vrátnice v úpravně vody, Plzeň 

F/ Sportovní a volnočasové stavby 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Autobusová čekárna, Němčovice 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Sportovní areál, Plzeň-Skvrňany 

Lávka a cyklostezka, Plzeň-Litice 

Přestavba výměníku a kotelny na nový dětský bazén, Plzeň 

G/ Veřejná prostranství 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Křimická pláž 



Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

FOTO: www.stavbarokupk.cz 

 

http://www.stavbarokupk.cz/


O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb  

18. 6. 2020 plzen.eu 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-

kraje-letos-soutezi-37-staveb.aspx 

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati (foto: M. Pecuch) 

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních děl, nejvíce za 

posledních osm ročníků, a to i přes mimořádnou situaci v uplynulých měsících, způsobenou 

opatřeními proti šíření epidemie koronaviru. Soutěží se v sedmi kategoriích, nejčetněji zastoupené 

jsou rekonstrukce budov. Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a 

město Plzeň, odborným garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Soutěž se koná 

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Baxy. 

Panorama Bolevák, Plzeň (zdroj foto: Stavba roku Plzeňského kraje) 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže tak chtěli 

poskytnout přihlašovatelům více času, aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. 

Rekonstrukce mostu Pňovany – Bezdružice (zdroj foto: Stavba roku Plzeňského kraje) 

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Všechny přihlášené stavby včetně fotek a podrobných informací jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. - výstavba poloprovozního objektu H2 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Přístavba pavilonu Mateřské školy Čechova v Rokycanech 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

Expozice refektář, Klatovy 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Špitální kaple svatého Jana Nepomuckého, Stod 

Bytový dům Kreuzmannova, Plzeň 

Rekonstrukce spojovacího průchodu mezi budovami gymnázia, Domažlice 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb.aspx
https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb.aspx


Rekonstrukce plaveckého bazénu v Domažlicích 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

Bytový dům Sylván, Plzeň 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Panorama Bolevák, Plzeň 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Bytové domy Atrium park Hůrka, Klatovy 

Zlatá Belánka, Plzeň 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati 

I/26 Střelice – úprava křižovatky, hranice okresu 

Autobusové nádraží Sýkorova ulice, Blovice 

Business Park Vejprnice, Hala A a B 

Výrobní areál Dvorec 

Obnova vrátnice v úpravně vody, Plzeň 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Autobusová čekárna, Němčovice 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Sportovní areál, Plzeň-Skvrňany 

Lávka a cyklostezka, Plzeň-Litice 

Přestavba výměníku a kotelny na nový dětský bazén, Plzeň 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Křimická pláž 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

Editace textu: Adriana Jarošová 



 



PLZEŇSKO zaujalo nás 

19. 6. Plzeňský deník 

Soutěž o Stavbu roku letos lákala 

Plzeň Nejvíce staveb za posledních osm ročníků, celkem sedmatřicet, se přihlásilo do letošního 

ročníku Stavby roku Plzeňského kraje. V sedmi kategoriích jsou nejčetněji zastoupené rekonstrukce 

budov. S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, její členové 

všechny přihlášené stavby osobně navštíví a rozhodnou o nominacích na 

titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019, které budou zveřejněné 1. července. Nominované stavby se 

budou ucházet také o další ceny v soutěži, jednou z nich je Cena veřejnosti, kde vzejde vítěz z 

hlasování na www.stavbarokupk.cz. Webová stránka už umožňuje seznámení se všemi přihlášenými 

stavbami. (qui) 

 

 

  



Soutěž o Stavbu roku Plzeňského kraje letos lákala  

19. 6. 2020 plzensky.denik.cz 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/soutez-o-stavbu-roku-letos-lakala-20200619.html 

Nejvíce staveb za posledních osm ročníků, celkem sedmatřicet, se přihlásilo do letošního ročníku 

Stavby roku Plzeňského kraje. 

V sedmi kategoriích jsou nejčetněji zastoupené rekonstrukce budov. S přihlášenými stavbami se po 

uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, její členové všechny přihlášené stavby osobně 

navštíví a rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019, které budou 

zveřejněné 1. července. 

Nominované stavby se budou ucházet také o další ceny v soutěži, jednou z nich je Cena veřejnosti, 

kde vzejde vítěz z hlasování na www.stavbarokupk.cz. Webová stránka už umožňuje seznámení se 

všemi přihlášenými stavbami. 

 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/soutez-o-stavbu-roku-letos-lakala-20200619.html


O Stavbu roku je zájem 

19. 6. 2020 Právo – Jihozápadní Čechy 

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo rekordních 37 rekonstrukcí 

budov, sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. 

Soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a architektury 

v kraji a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až po řemeslný detail. 

S přihlášenými projekty se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby navštíví a rozhodnou o nominacích 

na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2019. 

Nominace budou zveřejněny 1. července a v online hlasování bude moci o jedné z cen rozhodovat i 

veřejnost. Který z projektů nakonec získá cenu, bude jasné v září při slavnostním vyhlašování. 

O titul se uchází například přístavba pavilonu mateřské školy v Rokycanech, knihovna ve Spáleném 

Poříčí, rekonstrukce barokního jezuitského refektáře v Klatovech, špitální kaple svatého Jana 

Nepomuckého ve Stodu, v Domažlicích rekonstrukce spojovacího průchodu mezi budovami gymnázia 

a opravený bazén. 

Autor: (jšo) 

 

 

  



Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se hlásí 37 staveb 

19. 6. 2020 stavebniklub.cz 

https://www.stavebniklub.cz/33/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-hlasi-37-

staveb-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454XSpw/ 

Do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 staveb, rekonstrukcí 

budov, sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených je nejvyšší za osm 

posledních let. Vítězové 17. ročníku budou vyhlášeni v září. 

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru pořadatelé prodloužili termín pro podání přihlášek. O ocenění 

v sedmi kategoriích se uchází o pět staveb více než loni, sdělil ČTK předseda odborné poroty soutěže, 

vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby navštíví a rozhodnou o… 

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Stavební klub profi. 

 

  

https://www.stavebniklub.cz/33/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-hlasi-37-staveb-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454XSpw/
https://www.stavebniklub.cz/33/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-hlasi-37-staveb-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_ZwoV2dDi7sfhU7_l454XSpw/


Bazén soutěží o stavbu roku 

22. 6. 2020 Domažlický deník 

Domažlice Domažlické aquacentrum figuruje mezi kandidáty na stavbu roku 2019 v rámci Plzeňského 

kraje. Přihlášení stavby do této soutěže si klade za cíl seznámit laiky i odborníky s aquacentrem jako 

celkem. To znamená, že nejde jen o technické dílo, ale také o architektonický 

kousek. Stavba roku Plzeňského kraje 2019 nabízí sedm kategorií, plavecký bazén je ve skupině 

Rekonstrukce budov. Stavby bude hodnotit odborná porota, která rozhodne o nominacích na titul 

Stavba roku. Výsledky budou zveřejněny letos 1. července. Nicméně ani neúspěšní kandidáti 

nepřijdou zkrátka, všechny stavby budou prezentovány na putovní výstavě. (kůt) 

 

 

  



Bazén soutěží o titul stavby roku  

22. 6. 2020 domazlicky.denik.cz 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/bazen-soutezi-o-titul-stavby-roku-20200622.html 

Domažlické Aquacentrum figuruje mezi kandidáty o stavbu roku 2019 v rámci Plzeňského kraje. 

Přihlášení stavby do této soutěže si klade i za cíl poreferovat laiky i odborníky, kteří se tak mohou 

seznámit s aquacentrem jako celkem. To znamená, že nejde jen o technické dílo, ale i o 

architektonický kousek. Stavba roku Plzeňského kraje 2019 nabízí sedm kategorií, plavecký bazén je 

ve skupině Rekonstrukce budov. Stavby bude hodnotit odborná porota, která rozhodne o nominacích 

na titul Stavba roku. Výsledky budou zveřejněné 1. července 2020. Nicméně prohrávající nepřijdou 

zkrátka, všechny stavby budou prezentovány na putovní výstavě. 

 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/bazen-soutezi-o-titul-stavby-roku-20200622.html


O titul Stavba roku Plzeňského kraje letos soutěží 37 staveb 

23. 6. 2020 plzendnes.cz 

https://www.plzendnes.cz/zpravy/26073-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-

37-staveb/ 

I přes mimořádnou situaci v uplynulých měsících, způsobenou opatřeními proti šíření epidemie 

koronaviru, se do letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlásilo 37 stavebních 

děl. To je o pět více než loni a zároveň nejvíce od soutěžního klání za rok 2011. Soutěží se ve všech 

sedmi kategoriích, nejčetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Přihlášené stavby nyní navštěvuje 

a hodnotí odborná porota, která z nich vybírá nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje. 

Rekonstrukce mostu Pňovany ? Bezdružice | Foto: stavbarokupk.cz 

Přihlašování stavebních děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos kvůli omezením, která 

přinesla epidemiologická opatření, prodlouženo. Vyhlašovatelé a organizátoři soutěže tak chtěli 

poskytnout přihlašovatelům více času, aby jejich účast v soutěži nebyla ohrožena. "Díky odložení 

uzávěrky se podařilo, že se letos do soutěže přihlásilo 37 staveb, což je nejvyšší počet za posledních 

osm ročníků," řekl předseda odborné poroty Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Plzeňského kraje. "Velice si vážíme toho, že ačkoli se přihlašovatelé ocitli v mimořádné a často 

náročné situaci, mají zájem soutěžit o titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to včetně řady obcí 

Plzeňského kraje." 

"Mám velikou radost, že je v roce 2020 o účast v soutěži opět větší zájem. Vloni se přihlásilo 32 

staveb, letos jich je 37. To svědčí o tom, že je tato z našeho pohledu velmi důležitá akce stále 

populárnější," uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je již 

druhým rokem partnerem Stavby roku Plzeňského kraje. 

S přihlášenými stavbami se po uzávěrce seznámila sedmičlenná odborná porota, složená z architektů, 

stavebních inženýrů a techniků. Porotci všechny přihlášené stavby osobně navštíví a po důkladném 

posouzení rozhodnou o nominacích na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Nominované stavby 

se budou ucházet také o další ceny v soutěži, například o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu 

primátora města Plzně, Cenu Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje nebo Cenu Svazu 

podnikatelů ve stavebnictví. 

Nominace budou zveřejněny 1. července 2020 a tu nejlepší stavbu mezi nimi bude moci vybírat i 

veřejnost. Internetové hlasování na www.stavbarokupk.cz rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním galavečeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Zdroj: Plzeňský kraj 

Autor: Martin Kafka 

 

https://www.plzendnes.cz/zpravy/26073-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb/
https://www.plzendnes.cz/zpravy/26073-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-letos-soutezi-37-staveb/


 



Domažlický bazén soutěží o stavbu roku 

24. 6. 2020 Týdeník Domažlicko 

Domažlické aquacentrum figuruje mezi kandidáty na stavbu roku 2019 v rámci Plzeňského kraje. 

Přihlášení stavby do této soutěže si klade za cíl seznámit laiky i odborníky s aquacentrem jako celkem. 

To znamená, že nejde jen o technické dílo, ale také o architektonický 

kousek. Stavba roku Plzeňského kraje 2019 nabízí sedm kategorií, plavecký bazén je ve skupině 

Rekonstrukce budov. Stavby bude hodnotit odborná porota, která rozhodne o nominacích na titul 

Stavba roku. Výsledky budou zveřejněny letos 1. července. Všechny stavby budou prezentovány na 

putovní výstavě. (kůt) 

 

 

  



V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 19 staveb   

1. 7. 2020 plzensky-kraj.cz 

http://plzensky-kraj.cz/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-nomin 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna 2020 probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 

rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena 

hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. 

S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

" Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, 

která se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských 

polí a neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na 

to se velmi těším," sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci 

hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová. 

" Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce," uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z 

nominovaných staveb lidé mohou na www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna 2020. 

"M ám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a 

kvalitních stavebních děl," řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je 

partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. " Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá 

z nominovaných staveb." 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Přestože bylo přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou 

krizí, termíny byly posunuty a do soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

" Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž," řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

Nominované stavby a hodnocení odborné porotyA/ Novostavby budov 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

http://plzensky-kraj.cz/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-nomin


Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci 

administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední 

architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými 

lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny 

odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru 

obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy. 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování 

zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový 

trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími 

místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická 

schránka. 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i 

hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká 

novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své 

archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a 

vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i 

život obyvatel do svého centra. 

B/ Rekonstrukce budovExpozice refektář, Klatovy 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově 

chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury 

stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením 

prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit 

pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního 

života ve městě. 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou 

rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. 

Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, 

umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života 

obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada. 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k 

záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, 

provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se 

dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního 

života napříč generacemi. 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu 

zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. 

Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv 

putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající 

dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se 

skleněnou střechou. 

C/ Stavby pro bydleníBytový dům Sylván, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného 

bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními 



náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků 

tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň 

potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení. 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení 

budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou 

objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích 

míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. 

Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a 

výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům. 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za 

výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání 

fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež 

nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje 

rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem "syrových" cortenových desek, které se stávají 

elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou. 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s 

tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména 

prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, 

požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k 

hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající 

historickou část okraje města. 

D/ Dopravní a inženýrské stavbyRekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci 

a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna 

nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na 

historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k 

mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady 

pro pěší a cyklisty. 

E/ Průmyslové stavbyVýrobní areál Dvorec 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení 

rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený 

monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné 

je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby. 

F/ Sportovní a volnočasové stavbySkate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště 

určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. 

Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a 

mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu 

hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce. 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu 

levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v 

centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných 

městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a 

dalšími prvky. 



G/ Veřejná prostranstvíKřimická pláž 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení 

opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou 

atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a 

molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a 

discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí 

rozvoj nového křimického "nábřeží". 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. 

Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno 

grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. 

Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové 

technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů. 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného 

prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo 

vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé 

plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný 

pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem 

(lavičkami či veřejným osvětlením). 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v 

soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem 

místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem 

pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu 

vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od 

doplňování místní občanské vybavenosti. 

Odborná porota:Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 

Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 

Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 

Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

Udělované ceny:Titul Stavba roku Plzeňského kraje 

- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit 

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 

 

 



 



O titul Stavba roku Plzeňského kraje bude bojovat 19 staveb  

1. 7. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bude-bojovat-19-staveb/ 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Ode dneška až do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, 

které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena hejtmana 

Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje 

nebo Čestné uznání poroty. 

„Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším,“ sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje 

Marcela Krejsová. 

„Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,“ uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze soutěže Stavba roku Plzeňského 

kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z nominovaných staveb lidé mohou na 

www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna. „Mám radost, že má odborná porota a celá 

veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a kvalitních stavebních děl,“ řekl Stephan 

Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského 

kraje. 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Přestože bylo přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou 

krizí, termíny byly posunuty a do soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bude-bojovat-19-staveb/


 



 

  



O nominacích v soutěži Stavba roku je rozhodnuto. Začíná hlasování 
veřejnosti  

2. 7. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/o-nominacich-v-soutezi-stavba-roku-je-rozhodnuto-zacina-

hlasovani-verejnosti-114275 

Porota vybrala z přihlášených staveb 19, které budou bojovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje 

2019 a další ceny. Na webu soutěže už lze hlasovat v kategorii Cena veřejnosti. 

Porotci po návštěvě všech 37 přihlášených staveb nominovali 19 z nich, které budou soutěžit o titul 

Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny jako je například Cena hejtmana Plzeňského kraje nebo 

Cena primátora města Plzně. 

S nominovanými stavbami se už proto začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje 

Marcela Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

Mezi nominovanými stavbami jsou například novostavba Konplan na Borských polích v Plzni, 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk také v Plzni (na snímku), městská knihovna ve 

Spáleném Poříčí, obnovený refektář v Klatovech, komunitní centrum Stará radnice ve Staňkově, 

přírodní zahrada a budova mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, bytové domy Sylván a Papírnická 

v Plzni, zrekonstruovaný most na trati Pňovany – Bezdružice, plzeňská Náplavka Radbuza nebo 

Křimická pláž. Všechny nominované stavby si můžete prohlédnout zde.  

"Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším,“ sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje 

Marcela Krejsová. 

"Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa. 

Jeden z objektů si ze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro 

některou z nominovaných staveb lze na webových stránkách soutěže do 28. srpna. 

Výsledky hlasování stejně jako všechny další oceněné stavby budou vyhlášeny na slavnostním večeru 

8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Přestože přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 ovlivnila koronavirová krize a 

termíny musely být posunuty, do soutěžebylo přihlášeno nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

FOTO: archiv soutěže 

https://www.qap.cz/object/o-nominacich-v-soutezi-stavba-roku-je-rozhodnuto-zacina-hlasovani-verejnosti-114275
https://www.qap.cz/object/o-nominacich-v-soutezi-stavba-roku-je-rozhodnuto-zacina-hlasovani-verejnosti-114275


 



Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje má 19 nominovaných staveb 

2. 7. 2020 kurzy.cz 

https://www.kurzy.cz/tema/6136830.html 

Náplavka Radbuza (ilustrační foto) 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže www.stavbarokupk.cz 

hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. Výsledky hlasování stejně jako všechny 

oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje a dalších 

cen – Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. 

„Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku či nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,“ uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Nominované stavby a hodnocení odborné poroty 

A/ Novostavby budov 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Autor: Kurzy.cz 

https://www.kurzy.cz/tema/6136830.html


 



19 nominací na Stavbu roku 2019 Plzeňského kraje 

2. 7. 2020 isusice.cz 

http://isusice.eu/index.php/component/content/article/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-

stavbu-roku-2019-plzenskeho-kraje 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna 2020 probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 

rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 staveb ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena hejtmana 

Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje 

nebo Čestné uznání poroty. 

S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

„Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším," sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje 

Marcela Krejsová. 

„Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce," uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze soutěže Stavba roku Plzeňského 

kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z nominovaných staveb lidé mohou na 

www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna 2020. 

„Mám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a 

kvalitních stavebních děl," řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je 

partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. „Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá 

z nominovaných staveb." 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Přestože bylo přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou 

krizí, termíny byly posunuty a do soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž," řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

http://isusice.eu/index.php/component/content/article/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-stavbu-roku-2019-plzenskeho-kraje
http://isusice.eu/index.php/component/content/article/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-stavbu-roku-2019-plzenskeho-kraje


Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

Nominované stavby a hodnocení odborné poroty 

A/ Novostavby budov 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci 

administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední 

architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými 

lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny 

odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru 

obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy. 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování 

zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový 

trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími 

místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická 

schránka. 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i 

hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká 

novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své 

archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a 

vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i 

život obyvatel do svého centra. 

B/ Rekonstrukce budov 

Expozice refektář, Klatovy 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově 

chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury 

stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením 

prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit 

pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního 

života ve městě. 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou 

rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. 

Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, 

umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života 

obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada. 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k 

záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, 

provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se 

dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního 

života napříč generacemi. 



Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu 

zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. 

Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv 

putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající 

dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se 

skleněnou střechou. 

C/ Stavby pro bydlení 

Bytový dům Sylván, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného 

bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními 

náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků 

tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň 

potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení. 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení 

budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou 

objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích 

míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. 

Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a 

výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům. 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za 

výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání 

fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež 

nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje 

rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem „syrových" cortenových desek, které se stávají 

elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou. 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s 

tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména 

prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, 

požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k 

hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající 

historickou část okraje města. 

D/ Dopravní a inženýrské stavby 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci 

a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna 

nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na 

historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k 

mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady 

pro pěší a cyklisty. 

E/ Průmyslové stavby 

Výrobní areál Dvorec 



Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení 

rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený 

monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné 

je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby. 

F/ Sportovní a volnočasové stavby 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště 

určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. 

Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a 

mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu 

hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce. 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu 

levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v 

centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných 

městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a 

dalšími prvky. 

G/ Veřejná prostranství 

Křimická pláž 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení 

opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou 

atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a 

molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a 

discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí 

rozvoj nového křimického „nábřeží". 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. 

Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno 

grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. 

Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové 

technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů. 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného 

prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo 

vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé 

plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný 

pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem 

(lavičkami či veřejným osvětlením). 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v 

soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem 

místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem 

pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu 

vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od 

doplňování místní občanské vybavenosti. 



Odborná porota: 

Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 

Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 

Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 

Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

Udělované ceny: 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 

- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit 

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 

-tz pk- 



 



19 nominací na Stavbu roku 2019 Plzeňského kraje   

2. 7. 2020 obec.sumava.eu 

http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-stavbu-roku-

2019-plzenskeho-kraje 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. 

 

Svého vítěze bude vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna 2020 probíhá na webových stránkách soutěže 

hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 staveb ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena 

hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. 

S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

"Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším,"sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci 

hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová. 

"Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,"uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z 

nominovaných staveb lidé mohou na www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna 2020. 

"Mám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a 

kvalitních stavebních děl,"řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je 

partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. "Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá 

z nominovaných staveb." 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Přestože bylo přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou 

krizí, termíny byly posunuty a do soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

"Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,"řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

Nominované stavby a hodnocení odborné poroty 

A/ Novostavby budov 

http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-stavbu-roku-2019-plzenskeho-kraje
http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/102-zpravy/17416-19-nominaci-na-stavbu-roku-2019-plzenskeho-kraje


Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci 

administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední 

architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými 

lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny 

odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru 

obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy. 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování 

zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový 

trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími 

místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická 

schránka. 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i 

hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká 

novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své 

archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a 

vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i 

život obyvatel do svého centra. 

B/ Rekonstrukce budov 

Expozice refektář, Klatovy 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově 

chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury 

stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením 

prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit 

pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního 

života ve městě. 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou 

rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. 

Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, 

umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života 

obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada. 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k 

záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, 

provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se 

dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního 

života napříč generacemi. 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu 

zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. 

Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv 

putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající 

dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se 

skleněnou střechou. 

C/ Stavby pro bydlení 



Bytový dům Sylván, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného 

bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními 

náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků 

tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň 

potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení. 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení 

budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou 

objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích 

míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. 

Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a 

výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům. 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za 

výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání 

fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež 

nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje 

rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem "syrových"cortenových desek, které se stávají 

elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou. 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s 

tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména 

prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, 

požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k 

hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající 

historickou část okraje města. 

D/ Dopravní a inženýrské stavby 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci 

a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna 

nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na 

historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k 

mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady 

pro pěší a cyklisty. 

E/ Průmyslové stavby 

Výrobní areál Dvorec 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení 

rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený 

monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné 

je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby. 

F/ Sportovní a volnočasové stavby 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště 

určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. 

Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a 

mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu 

hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce. 



Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu 

levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v 

centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných 

městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a 

dalšími prvky. 

G/ Veřejná prostranství 

Křimická pláž 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení 

opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou 

atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a 

molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a 

discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí 

rozvoj nového křimického "nábřeží". 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. 

Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno 

grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. 

Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové 

technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů. 

Regenerace centrální části obce Svojšín 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného 

prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo 

vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé 

plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný 

pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem 

(lavičkami či veřejným osvětlením). 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v 

soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem 

místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem 

pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu 

vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od 

doplňování místní občanské vybavenosti. 

Odborná porota: 

Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 

Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 

Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 

Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 

Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

Udělované ceny: 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 

- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit 

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 

-tz pk- 

 



Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje má 19 nominovaných staveb  

2. 7. 2020 plzen.eu 

Náplavka Radbuza (ilustrační foto) 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže www.stavbarokupk.cz 

hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. Výsledky hlasování stejně jako všechny 

oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské 

besedě v Plzni. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje a dalších 

cen – Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. 

„Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku či nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,“ uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 

Knihovna města Spálené Poříčí 

Expozice refektář, Klatovy 

Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 

Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 

Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 

Bytový dům Sylván, Plzeň 

Bytový dům Papírnická, Plzeň 

Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 

Lokalita Bolevec, Plzeň 

Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 

Výrobní areál Dvorec 

Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 

Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 

Křimická pláž 

Pěší zóna Palackého v Rokycanech 



Regenerace centrální části obce Svojšín 

Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 

 



Stavba roku Plzeňského kraje jde do finále   

3. 7. 2020 MF Dnes 

PLZEŇ Nový bytový dům na plzeňském sídlišti Sylván, administrativní budova společnosti Konplan na 

Borských polích v Plzni, rekonstruovaná část památkově chráněného areálu někdejší jezuitské koleje 

v Klatovech a rekonstruovaný železniční most u přehrady Hracholusky patří k favoritům 

soutěže Stavba roku Plzeňského roku 2019. 

Členové poroty nominovali do užšího výběru 19 ze 37 přihlášených staveb dokončených v loňském 

roce. Soutěží se v sedmi kategoriích. 

Okruh nominovaných je letos zvláštní mimořádným zastoupením projektů, na kterém se podíleli lidé 

z ateliéru PRO-STORY Jiřího Zábrana, který patří v kraji k nejuznávanějším architektům. "Je vidět, že 

se v regionu významně prosadil a je to dobře. Dělá už velké věci a myslím, že je vidět, že to městu 

prospívá," prohlásil architekt Petr Domanický, který se o téma stavebního vývoje v Plzni dlouhodobě 

zajímá. 

Zamlouvá se mu například velký bytový komplex Papírnická. "To řešení je zajímavé. Za velmi cenné 

považuji i skutečnost, že stavbou se zhodnotilo místo, které dříve bylo velmi ošklivé. Důležité mi 

připadá i to, že díky stavbě vznikla u řeky nová plocha zeleně, což je v Plzni v rámci soukromé 

investice desítky let něco nevídaného. Dům se navíc velmi slušně chová k řece. Staví se k ní čelem 

balkóny a obytnými terasami a ne nějakým parkovištěm. Současně je tam právě parkování vymyšleno 

velmi chytře a je schované tak, že i ve vnitrobloku je zeleň," vysvětluje Petr Domanický. Chválí i tvar 

komplexu, který je zajímavý sešikmením k řece. 

Svými pracemi v regionu představují špičku. 

Petr Domanický považuje za povedený i soubor menších rodinných domů u rybníku Bolevák. Za 

návrhem stojí plzeňský ateliér projectstudio8, které za sebou už má víc úspěchů v rámci 

Stavby Plzeňského kraje. "Je to skupina domů, která je na zdejší plzeňské poměry až neobvykle citlivá 

k okolnímu prostředí. Domy mají tradiční tvar a současně se jedná o moderní bydlení. Kvalita 

projektu vyniká i v kontrastu s velikými bytovými domy u hráze rybníka," konstatoval Domanický. 

Domnívá se, že právě ateliéry PRO-STORY a projectstudio8 v posledních letech svými pracemi v 

regionu představují špičku. 

Z ateliéru PRO-STORY vzešel i návrh bytového domu na sídlišti Sylván. Stavba získala nejen nominaci 

na Stavbu roku Plzeňského kraje, ale už má také nominaci ve významnější celorepublikové soutěži 

Česká cena za architekturu. Dům stojí na hranici oblasti s panelovými domy a oblasti s novějšími 

bytovými domy. Novou stavbu tvoří nižší dům s půdorysem do L a věžák. 

Jiří Zábran je rád, že si domu všimli i členové mezinárodní poroty republikové soutěže. "Letos si ho 

vybrali jako jedinou stavbu ze Západních Čech, to je pro mě obrovský úspěch," říká. Tvrdí, že se snažil 

navrhnout bytový dům tak, aby bylo možné byty v něm prodat za přijatelné ceny. "A podařilo se za 

relativně slušné peníze postavit hezký barák. Chtěl jsem, aby se tam nepoužilo nic drahého. Proto 

jsem souhlasil i s plastovými okny, omítka je bílá a dispozice jednoduchá. Byly použité prefabrikované 

materiály jako například balkony," sdělil. Jednotlivé objekty spojují garáže. Vnitroblok nemá pod zemí 

parkování, což umožňuje nechat v něm vyrůst velké stromy. 

A jaké projekty kolegů Jiřímu Zábranovi připadají zajímavé? "Například nové budovy u Hamburku 

vypadají slušně. A líbí se mi rekonstrukce v Klatovech. Pracovala na nich Jitka Pohořalá a myslím, že ta 

si vedla velmi dobře," konstatoval. 

Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou vyhlášeny 8. září. I letos mohou zájemci 

hlasovat na webu stavbarokupk.cz o Ceně veřejnosti. 

Na snímcích je výběr staveb nominovaných na cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2019. 

 

Foto: Bytový dům Papírnická 



Foto: Lokalita Bolevec 

Foto: Pěší zóna Rokycany 

Foto: Křimická pláž 

Foto: Dům pro seniory Spálené Poříčí 

Foto: Konplan 

Foto: Náplavka Radbuza 

Foto: Knihovna Spálené Poříčí 

Foto: Bytový dům Sylván 

Foto: Skate hřiště Plzeň–Slovany 
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Foto: Bytový dům Radyňská 
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Foto: Regenerace Svojšín 
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V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje je 19 staveb  

3. 7. 2020  plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-je-19-staveb/ 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. 

Svého vítěze bude vybírat i veřejnost. Ode dneška až do 28. srpna probíhá na webových stránkách 

soutěže hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

H amburk v Plzni 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena 

hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. 

S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

"Zaujala mě administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která se svou unikátní a 

hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a neunikne 

pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se velmi 

těším," sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová. 

KONPLAN 

"Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce," uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z 

nominovaných staveb lidé mohou na www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna. 

"Mám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a 

kvalitních stavebních děl," řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je 

partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. "Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá 

z nominovaných staveb." 

Obec Svojšín na Tachovsku 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Přestože bylo přihlašování do 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou krizí, termíny byly posunuty a do 

soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

"Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž," řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

 

https://plzenskyrozhled.cz/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-je-19-staveb/


 



Historické město   

3. 7. 2020 staryplzenec.cz 

https://www.staryplzenec.cz/aktualne/info/stavba-roku-plzenskeho-kraje-1389cs.html 

Tato stránka používá soubory cookies za účelem poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání 

cookies. Podmínky pro uchovávání nebo přístup ke cookies je možné nastavit ve vašem prohlížeči.  

 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které rozhodne, 

kdo získá Cenu veřejnosti. 

Mezi nominovanými je i projekt našeho města "Rekonstrukce Malostranského náměstí". 

 

  

https://www.staryplzenec.cz/aktualne/info/stavba-roku-plzenskeho-kraje-1389cs.html


V soutěži o stavbu roku se utká 19 staveb, hlasovat může i veřejnost   

4. 7. 2020 plzenskadrbna.cz 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/2470-v-soutezi-o-stavbu-roku-se-utka-19-staveb-hlasovat-

muze-i-verejnost.html 

Nově zrekonstruovaný refektář jezuitské koleje v Klatovech nebo Náplavka v centru Plzně. Odborná 

porota z 37 přihlášených vybrala 19 finalistů, kteří se pomyslně utkají o titul stavba roku, a to celkem 

v sedmi kategoriích. 

 

Ceny si rozdělí stavby v kategoriích od novostaveb, přes veřejná prostranství a hřiště až po 

rekonstrukce. Svého favorita mohou prostřednictvím internetového hlasování vybrat i lidé a zvolit tak 

vítěze, který převezme Cenu veřejnosti. Hlasovat je možné ZDE a to až do 28. srpna. 

"Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším," sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci 

hejtmana Plzeňského kraje Marcela Krejsová 

"Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce," uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Autoři / Foto stavbarokupk.cz 

Komentáře 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/2470-v-soutezi-o-stavbu-roku-se-utka-19-staveb-hlasovat-muze-i-verejnost.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/2470-v-soutezi-o-stavbu-roku-se-utka-19-staveb-hlasovat-muze-i-verejnost.html


 



V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 19 staveb  

5. 7. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-

nominovano-19-staveb-152423/ 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny.  

Svého vítěze bude vybírat i veřejnost. Ode dneška až do 28. srpna probíhá na webových stránkách 

soutěže hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen, jako jsou například Cena hejtmana 

Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje 

nebo Čestné uznání poroty. 

S nominovanými stavbami se začali seznamovat náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Marcela 

Krejsová a primátor města Plzně Martin Baxa. 

„Z nominovaných staveb mě zaujala administrativní budova firmy KONPLAN na Borských polích, která 

se svou unikátní a hravou fasádou perforovaných lamel jistě stane novou dominantou Borských polí a 

neunikne pozornosti odborné i laické veřejnosti. Zejména až pnoucí rostliny fasádu ozelení, na to se 

velmi těším,“ sdělila své první dojmy náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje 

Marcela Krejsová. 

„Jsem velmi rád, že i v letošním ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje má město Plzeň tolik 

želízek v ohni. Z projektů města a našich městských obvodů se o titul ve svých kategoriích utkají 

Křimická pláž, skate hřiště ve Škoda sport parku a nově vybudovaná Náplavka Radbuza na Anglickém 

nábřeží. Věřím, že naše stavby budou oceněny i v letošním roce,“ uvedl ke stavbám města primátor 

Plzně Martin Baxa. 

Také veřejnost má letos opět možnost zvolit svého vítěze, který si ze soutěže Stavba roku Plzeňského 

kraje odnese Cenu veřejnosti. Hlasovat pro některou z nominovaných staveb lidé mohou na 

www.stavbarokupk.cz od 1. července do 28. srpna. 

„Mám radost, že má odborná porota a celá veřejnost znovu možnost vybrat vítěze z tak krásných a 

kvalitních stavebních děl,“ řekl Stephan Kronmüller, jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je 

partnerem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. „Výběr nebude snadný. Cenu si jistě zaslouží každá 

z nominovaných staveb.“ 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni.Přestože bylo přihlašování do soutěže 

Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou krizí, termíny byly posunuty a do soutěže 

se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid-19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

přihlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-nominovano-19-staveb-152423/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-nominovano-19-staveb-152423/


Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na 

www.stavbarokupk.cz. 

 

http://www.stavbarokupk.cz/


Svojšín je nominován do finálového kola soutěže  

6. 7. 2020 tachovsky.denik.cz 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/svojsin-je-nominovan-do-finaloveho-kola-souteze-

20200706.html 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. 

Ze sedmatřiceti přihlášených stavebních děl vybrala devatenáct těch, které nominovala na vítězný 

titul a další ceny. Mezi nimi je i Regenerace centrální části obce Svojšín. Svého vítěze bude vybírat i 

veřejnost. Od 1. července do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 

rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Hlasovat můžete na https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/hlasovani-verejnosti/.  

 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/svojsin-je-nominovan-do-finaloveho-kola-souteze-20200706.html
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/svojsin-je-nominovan-do-finaloveho-kola-souteze-20200706.html


Stavba roku – ve hře je Svojšín 

7. 7. 2020 Tachovský deník   

Svojšín – Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace za 

kultivovanou úpravu veřejného prostranství. Ze sedmatřiceti přihlášených stavebních děl vybrala 

devatenáct těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Mezi nimi je i Regenerace centrální 

části obce Svojšín. Svého vítěze bude vybírat i veřejnost. Od 1. července do 28. srpna probíhá na 

webových stránkách soutěže hlasování, které rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. Hlasovat můžete 

na https://www.stavbarokupk .cz/soutezni-stavby/ hlasovani-verejnosti/. Porota také věří, že bude 

prostranství doplněno lavičkami či veřejným osvětlením. 

 

  



Svojšín je nominován do finálového kola soutěže   

8. 7. 2020 Tachovský deník 

Svojšín – Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Ze 

sedmatřiceti přihlášených stavebních děl vybrala devatenáct těch, které nominovala na vítězný titul a 

další ceny. Mezi nimi je i Regenerace centrální části obce Svojšín. Svého vítěze bude vybírat i 

veřejnost. Od 1. července do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 

rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Hlasovat můžete na www.stavbarokupk.cz. 

 

  



Podpořte křimickou pláž 

10. 7. 2020 plzen.eu 

https://umo5.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/podporte-krimickou-plaz.aspx 

CHODÍTE RÁDI NA KŘIMICKOU PLÁŽ? 

Podpořte ji v soutěži stavba roku plzeňského kraje 2019. V seznamu se nachází na předposledním 

místě. 

Předpokládáme, že na konci hlasování bude pořadí opačné, možná lepší 

Moc děkujeme za podporu. 

Autor: Ladislav Plochý 

 

  

https://umo5.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/podporte-krimickou-plaz.aspx


Budova KONPLAN aspiruje nejen na Stavbu roku Plzeňského kraje 2019 

29. 7. 2020 valbekstory.ct 

https://www.valbekstory.cz/budova-konplan-aspiruje-nejen-na-stavbu-roku-plzenskeho-

kraje-2019/ 

Jedna z nejmodernějších administrativních budov na území Plzeňského kraje byla vystavěna podle 

projektu plzeňského VALBEKU . 

V západočeském regionu je stavba nové administrativní budovy společnosti Konplan s.r.o. (česká 

pobočka mateřské společnosti Krones AG), skloňována již od zahájení stavby v roce 2018. Budova 

zasazená na hranici Borských polí v Plzni poutá nemalou pozornost nejen svou velikostí. Efektním 

prvkem je fasádní plášť s kovovými lamelami, které slouží ke stínění interiéru. Neméně výrazným 

elementem jsou velkorysé ostrovy zeleně, které na několika místech fasádu přerušují a vnášejí do 

pojetí budovy vitalitu a nespoutanost. Přilehlé parkoviště je pojato neméně kultivovaně. Panely s 

travnatými plochami, které tvoří jednotlivá parkovací stání, doplněné četnými listnatými stromy 

opticky navazují na linie fasády a tvoří tak kompaktní celek dominující vstupu na Borská pole. 

Interiér budovy je vytvořen s podobnou myšlenkou. Vkusné propojení funkce a komfortu, vzdušnost 

a velkorysé odpočinkové zóny dokreslují vlídnou filosofii celého návrhu. 

Firma Valbek jako generální projektant a Ing. Jiří Kott, Ph.D. jako hlavní inženýr projektu se na 

realizaci návrhu podíleli od studie, přes všechny fáze projektu včetně výběru zhotovitele, až po 

autorský dozor. Nemalá technická úskalí, kterým v průběhu realizace úspěšně celý tým čelil, a 

zejména pak nepřehlédnutelný výsledek několikaleté práce celého týmu, dovedl tuto stavbu až k 

nominaci na ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2019 ( 

https://www.stavbarokupk.cz/dt_stavby/novostavba-konplan-s-r-o-plzen/ ). 

Budova KONPLAN je horkým želízkem i v celorepublikové soutěži Stavba roku 2020 ( 

http://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1931&a mp;coid=98 ) a 

reprezentuje Valbek i mezi přihlášenými kandidáty na Českou cenu za architekturu 2020. 

Autor: Eva Černá Rukavička 

https://www.valbekstory.cz/budova-konplan-aspiruje-nejen-na-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-2019/
https://www.valbekstory.cz/budova-konplan-aspiruje-nejen-na-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-2019/


 



Stavba roku má 19 nominací 

3. 8. 2020 Plzeňský rozhled 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 

stavebních děl vybrala 19 těch, které no− minovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 

vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 

rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti. 

Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 

staveb, aby je mohli důklad ně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 

může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen. 

Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Přestože bylo přihlašování do 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou krizí, termíny byly posunuty a do 

soutěže se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků. 

„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě ne− standardní situaci, způsobenou světovou 

pandemií Covid−19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 

při − hlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 

Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji. 

Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na: 

www.stavbarokupk.cz 

 

  



Školka soutěží o titul Stavba roku   

3. 8. 2020 Domažlický deník 

Klenčí pod Čerchovem – O cenu Stavba roku Plzeňského kraje soutěží každým rokem menší i 

významnější stavby. Z domažlického okresu se do kategorie rekonstrukcí dostaly i úpravy v klenečské 

mateřské škole a její přírodní zahradě. 

Nominace na titul přišla kvůli střízlivé rekonstrukci objektu školky. Oprava budovy se zaměřila hlavně 

na energetické úspory a originálně pojatou zahradu. Dostat ale objekt i zahradu do současné podoby 

stálo vedoucí učitelku Věru Čechovou a její kolegyně mnoho úsilí. 

"Proměna byla postupná, začalo se již v roce 2008. Na začátku byly odstraněny kovové prolézačky 

typu koule a další, čímž byla spuštěna celá přestavba. V průběhu realizace nás však zaskočila dvojí 

změna dodavatelů. Vše už bylo připravené, ale zhruba měsíc před začátkem prací začal celý kolotoč 

nanovo. 

Ale i tyto komplikace se podařilo vyřešit," vysvětlila vedoucí učitelka Věra Čechová. 

"Dalším problémem bylo řešení dvou staveb naráz – budovy i zahrady," pokračovala Čechová s tím, 

že celý projekt byl pro všechny zkouškou, která stmelila kolektiv. 

 

Co se týká zahrady, je cílená, empatická, sdružující, tvořivá a stále někam vedoucí. Počáteční písmena 

jednotlivých přívlastků dávají dohromady pojem CESTA. Právě "cesta" je hlavním symbolem 

edukativně laděné zahrady a zároveň je to i název celého místního projektu. 

Zahrada klenečské mateřinky se dělí na několik částí – sad, vrbovou chýši, blátoviště, kládový les, 

domeček, bludiště a kutiště s kůrou a kládou a dřevník. Přední části zahrady se říká Náves, další 

oblast nese název Panská hráz. Vše je zkrátka pojato venkovsky, a označení Panská hráz navíc spojuje 

školku a Klenčí pod Čerchovem – Panská hráz je rybník pod Klenčím. Ve školce ho znázorňuje suchý 

rybník z písku s dřevěnou lodí a stavidlem. A co k projektu uvedla na webovou 

stránku Stavby roku Plzeňského kraje 2019 odborná porota? 

"Oceňujeme použití přírodních materiálů, herní prvky využívající dešťovou vodu i mimořádnou péči o 

detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se skleněnou střechou." Pro 

rekonstruovanou školku může na uvedeném webu Staveb roku hlasovat i veřejnost. 

 

Foto: ŠKOLKA v Klenčí a její zahrada. 

Foto: 2x Deník/Eva Kočková 

 



Školka soutěží o cenu stavby roku  

3. 8. 2020 domazlicky.denik.cz 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/skolka-soutezi-o-cenu-stavby-roku-

20200803.html 

O cenu Stavba roku Plzeňského kraje soutěží každým rokem menší či významnější stavby. Z 

Domažlického okresu se do kategorie rekonstrukcí dostala i rekonstrukce klenečské mateřské školy a 

její přírodní zahrada. 

Nominace na titul přišla z důvodu střízlivé rekonstrukce objektu školky. Oprava budovy se zaměřila 

hlavně na energetické úspory a originálně pojatou zahradu. Dostat ale objekt i zahradu do současné 

podoby stálo vedoucí učitelku Věru Čerchovou a její kolegyně dlouhá a trnitá cesta. 

„Proměna byla postupná, začalo se již v roce 2008. Na začátku jsme odstranily kovové prolézačky 

typu koule a další a spustily jsme tím celou přestavbu. V průběhu realizace a administrativy nás 

zaskočila dvojí změna dodavatelů. Vše už bylo připravené, ale zhruba měsíc před výkopem jsme se do 

celého kolotoče musely pustit znovu. Ale i tyto komplikace se podařilo vyřešit,“ vysvětlila vedoucí 

učitelka Věra Čechová. „Další ztížení bylo řešení dvou staveb naráz – budovy i zahrady,“ pokračovala 

Čechová s tím, že celý projekt byl pro všechny zkouškou, která stmelila kolektiv. 

Co se týká zahrady, je cílená, empatická, sdružující, tvořivá a stále někam vedoucí. Počáteční písmena 

jednotlivých přívlastků dávají dohromady pojem CESTA. Právě 'cesta' je hlavním symbolem 

edukativně laděné zahrady, a zároveň je to i název celého místního projektu. 

Zahrada klenečské mateřinky se dělí na několik částí – sad, vrbovou chýši, blátoviště, kládový les, 

domeček, bludiště a kutiště s kůrou a kládou a dřevník. Přední části zahrady se říká Náves, další 

oblast nese název Panská hráz. Vše je zkrátka pojato venkovsky a označení Panská hráz navíc spojuje 

školku a Klenčí pod Čerchovem. Právě Panská hráz je rybník pod Klenčím. Ve školce jej znázorňuje 

suchý rybník z písku s dřevěnou lodí a stavidlem. 

A co k tomu uvedla na webovou stránku Stavby roku Plzeňského kraje 2019 odborná porota? 

„Oceňujeme použití přírodních materiálů, herní prvky využívající dešťovou vodu i mimořádnou péči o 

detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se skleněnou střechou.“ 

Pro rekonstruovanou školku může na již zmíněném webu Staveb roku hlasovat i veřejnost. 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/skolka-soutezi-o-cenu-stavby-roku-20200803.html
https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/skolka-soutezi-o-cenu-stavby-roku-20200803.html


 



Svým hlasem můžete podpořit refektář   

6. 8. 2020 Klatovský deník 

Klatovy – Expozice refektář v Klatovech získala nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za 

citlivou obnovu památkově chráněného areálu. Rekonstrukcí se povedlo ohleduplně spojit barokní 

architekturu s potřebným technologickým vybavením. V současné době můžete klatovský refektář 

podpořit svým hlasem na webových stránkách stavbarokupk.cz. Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu 

veřejnosti. Hlasovat můžete až do 28. srpna. 

 

 

 

Podpořte refektář   

12. 8. 2020 Týdeník Klatovska 

Klatovy – Expozice refektář v Klatovech získala nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za 

citlivou obnovu památkově chráněného areálu. Rekonstrukcí se povedlo ohleduplně spojit barokní 

architekturu s potřebným technologickým vybavením. V současné době můžete klatovský refektář 

podpořit svým hlasem na webových stránkách stavbarokupk.cz. Stavba s nejvíce hlasy získá Cenu 

veřejnosti. Hlasovat můžete až do 28. srpna. 

 

  



FOTO   

21. 8. 2020 Právo – Jihozápadní Čechy 

Foto: ARCHITEKTONICKÉ PERLY. Nejúspěšnější projekty z uplynulých deseti ročníků 

soutěže Stavba roku Plzeňského kraje představuje do konce prázdnin výstava v plzeňských 

Smetanových sadech. K vidění jsou tak třeba velkoformátové snímky ejpovických železničních tunelů 

nebo planetária v Techmanii. 

Foto PRÁVO – Ivan Blažek 

 

 

  



Hlasování v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje jde do finále   

24. 8. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/hlasovani-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-jde-do-finale-
115175 
 
Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Stavba s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu 

veřejnosti. 

 

"Vedle odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje může také široká veřejnost ovlivnit, 

která ze staveb si odnese jednu z cen. Na oficiálních internetových stránkách soutěže totiž probíhá 

hlasování, které rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 19 nominovaných staveb a 

jedné z nich poslat svůj hlas. V loňském ročníku získala nejvyšší počet internetových hlasů 

Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni," sděluje za organizátory soutěže Hana 

Kulawiaková. 

Odborná porota nominovala stavby po důkladném posouzení 37 přihlášených děl ve všech sedmi 

soutěžních kategoriích. Z nominací porota zvolí stavbu, které udělí titul Stavba roku Plzeňského kraje. 

Budou se rozdělovat také další ocenění. Kromě Ceny veřejnosti například Cena 

hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 

komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na 

slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

Více o soutěži jsme psali zde. 

FOTO: ilustrační 

 

Už jen do pátku tohoto týdne můžeme poslat hlas některé ze staveb v 

soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Vybírat můžeme z 19 objektů nominovaných v sedmi 

kategoriích.. 

https://www.qap.cz/object/hlasovani-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-jde-do-finale-115175
https://www.qap.cz/object/hlasovani-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-jde-do-finale-115175


 

  



Stavba roku vrcholí i s Palackého ulicí 

25. 8. 2020 Rokycanský deník   

Rokycansko – Poslední čtyři dny mají patrioti okresu na odevzdání hlasu 

pro Stavbu roku Plzeňského kraje. Vítěz může počítat s Cenou veřejnosti. Letos se přes omezení a 

komplikace, které na jaře přinesla epidemiologická opatření, přihlásilo 37 objektů. "V sedmi 

kategoriích, což je nejvyšší počet za posledních osm let. Nejpočetněji jsou zastoupené rekonstrukce 

budov," uvedl předseda odborné poroty a vedoucí odboru regionálního 

rozvoje Plzeňského kraje Miloslav Michalec. 

Rokycansko vytáhlo do boje se třemi želízky. Mezi novostavbami to byla přístavba mateřské školy v 

rokycanské Čechově ulici. Do skupiny sportovních a volnočasových staveb se přihlásily Němčovice s 

populárními postavičkami Křemílka a Vochomůrky před proslulou autobusovou zastávkou. 

Nechyběl úsek veřejných prostranství, kde Rokycany aspirují s pěší zónou v Palackého ulici. A právě 

pouze tato komunikace proklouzla jako jediná do užšího výběru devatenácti vybraných děl. 

Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září v plzeňské Měšťanské 

besedě. 

 

  



Stavba roku vrcholí i s Palackého ulicí   

25. 8. 2020 rokycansky.denik.cz 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-vrcholi-i-s-palackeho-ulici-
20200825.html 

Poslední čtyři dny mají patrioti okresu na odevzdání hlasu pro Stavbu roku Plzeňského kraje. Vítěz 
může počítat s Cenou veřejnosti. 
 
"Letos se přes omezení a komplikace, které na jaře přinesla epidemiologická opatření, přihlásilo 37 
objektů. "V sedmi kategoriích, což je nejvyšší počet za posledních osm let. Nejpočetněji jsou 
zastoupené rekonstrukce budov," uvedl předseda odborné poroty a vedoucí odboru regionálního 
rozvoje Plzeňského kraje Miloslav Michalec. 
Rokycansko vytáhlo do boje se třemi želízky. Mezi novostavbami to byla přístavba mateřské školy v 
rokycanské Čechově ulici. Do skupiny sportovních a volnočasových staveb se přihlásily Němčovice s 
populárními postavičkami Křemílka a Vochomůrky před proslulou autobusovou zastávkou. Nechyběl 
úsek veřejných prostranství, kde Rokycany aspirují s pěší zónou v Palackého ulici. A právě pouze tato 
komunikace proklouzla jako jediná do užšího výběru devatenácti vybraných děl. 
Oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na slavnostním večeru 8. září v plzeňské Měšťanské 
besedě. 
 

 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-vrcholi-i-s-palackeho-ulici-20200825.html
https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/stavba-roku-vrcholi-i-s-palackeho-ulici-20200825.html


Hlasuje se do pátku   

25. 8. 2020 Tachovský deník 

Tachovsko – Už jen do pátku je možné poslat hlas některé ze staveb v 
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Lidé 
mohou vybírat z 19 stavebních děl nominovaných v sedmi soutěžních kategoriích. Z tachovského 
okresu soutěží rekonstrukce návsi ve Svojšíně a rekonstrukce viaduktu na bezdružické trati. 

 

  



O titul Stavba roku se hlasuje do pátku, soutěží dvě stavby z Tachovska   

25. 8. 2020 tachovsky.denik.cz 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/o-titul-stavba-roku-se-hlasuje-do-patku-soutezi-
dve-stavby-z-tachovska-20200825.html 

Už jen do pátku je možné poslat hlas některé ze staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. 
 
"Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Lidé mohou vybírat z 19 stavebních děl 
nominovaných v sedmi soutěžních kategoriích. Z tachovského okresu soutěží rekonstrukce návsi ve 
Svojšíně a rekonstrukce viaduktu na bezdružické trati. 
 

 
 

 

  

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/o-titul-stavba-roku-se-hlasuje-do-patku-soutezi-dve-stavby-z-tachovska-20200825.html
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/o-titul-stavba-roku-se-hlasuje-do-patku-soutezi-dve-stavby-z-tachovska-20200825.html


Do pátku mohou lidé hlasovat v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje   

25. 8. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/do-patku-mohou-lide-hlasovat-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-
kraje/ 

Už jen do pátku tohoto týdne je možné poslat hlas některé ze staveb v 
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Lidé 
mohou vybírat z 19 stavebních děl nominovaných v sedmi soutěžních kategoriích. Stavba s nejvyšším 
počtem hlasů získá Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září v Měšťanské besedě v 
Plzni. 
 
Vedle odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje může také široká veřejnost ovlivnit, 
která ze staveb si odnese jednu z cen. Na oficiálních internetových stránkách soutěže totiž probíhá 
hlasování, které rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 19 nominovaných staveb a 
jedné z nich poslat svůj hlas. V loňském ročníku získala nejvyšší počet internetových hlasů 
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni. 
Odborná porota nominovala stavby po důkladném posouzení 37 přihlášených děl ve všech sedmi 
soutěžních kategoriích. Z nominací porota zvolí stavbu, které udělí titul Stavba roku Plzeňského kraje. 
Budou se rozdělovat také další ocenění. Kromě Ceny veřejnosti například Cena 
hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 
komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na 
slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 

https://www.plzen.cz/do-patku-mohou-lide-hlasovat-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje/
https://www.plzen.cz/do-patku-mohou-lide-hlasovat-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje/


 

  



Hlasovat v krajské Stavbě roku můžete už jen do pátku   

25. 8. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/hlasovat-v-krajske-stavbe-roku-muzete-uz-jen-
do-patku-152940/ 

Už jen do pátku tohoto týdne je možné poslat hlas některé ze staveb v 
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. 
 
Veřejné hlasování probíhá na www.stavbarokupk.cz. Lidé mohou vybírat z 19 stavebních děl 
nominovaných v sedmi soutěžních kategoriích. Stavba s nejvyšším počtem hlasů získá Cenu 
veřejnosti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 8. září v Měšťanské besedě v Plzni. 
Vedle odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje může také široká veřejnost ovlivnit, 
která ze staveb si odnese jednu z cen. Na oficiálních internetových stránkách soutěže totiž probíhá 
hlasování, které rozhodne o vítězi Ceny veřejnosti. Lidé mohou vybírat z 19 nominovaných staveb a 
jedné z nich poslat svůj hlas. V loňském ročníku získala nejvyšší počet internetových hlasů 
Rekonstrukce budovy u Seneckého rybníka v Plzni. 
Odborná porota nominovala stavby po důkladném posouzení 37 přihlášených děl ve všech sedmi 
soutěžních kategoriích. Z nominací porota zvolí stavbu, které udělí titul Stavba roku Plzeňského kraje. 
Budou se rozdělovat také další ocenění. Kromě Ceny veřejnosti například Cena 
hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Krajské hospodářské 
komory Plzeňského kraje nebo Čestné uznání poroty. Výsledky budou vyhlášeny a ceny předány na 
slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. 
Sedmičlenná odborná porota letos zasedá v tomto složení: 
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
S profily jednotlivých členů poroty se lze seznámit na https://www.stavbarokupk.cz/o-
soutezi/odborna-porota/. 
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, odborným 
garantem je Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Už druhým rokem je partnerem soutěže 
společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně. 
Nominované stavby a hodnocení odborné poroty 
A/ Novostavby budov 
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální návrh a přesvědčivou realizaci 
administrativní budovy. Objekt do různorodé zástavby na hraně Borských polí vnáší nevšední 
architektonickou i urbanistickou kvalitu. Vyniká zejména pojednáním fasádního pláště s kovovými 
lamelami, na několika místech prolomeného ostrovy zeleně. Kolem nich jsou v interiéru soustředěny 
odpočinkové zóny. Porota oceňuje rovněž kultivované pojednání a prostupnost prostoru 
obklopujícího budovu, včetně parkoviště s travnatými pásy. 
Hamburk Business Center a Rezidence Hamburk, Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné a městotvorné dokomponování 
zástavby v ulici U Prazdroje. Administrativní část komplexu jasně vymezuje uliční prostor. Bytový 
trakt, odcloněný od ruchu ulice, vhodně zvyšuje polyfunkčnost území. Kromě suterénu s parkovacími 
místy, který propojuje obě hmoty a nezatěžuje veřejný prostor, spojuje celek vkusná architektonická 
schránka. 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/hlasovat-v-krajske-stavbe-roku-muzete-uz-jen-do-patku-152940/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/hlasovat-v-krajske-stavbe-roku-muzete-uz-jen-do-patku-152940/


Knihovna města Spálené Poříčí 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za naprosto přirozenou urbanistickou i 
hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká 
novostavba knihovny, navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své 
archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a 
vzdušného podkrovního prostoru. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i 
život obyvatel do svého centra. 
B/ Rekonstrukce budov 
Expozice refektář, Klatovy 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově 
chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury 
stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením 
prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit 
pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního 
života ve městě. 
Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou 
rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. 
Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, 
umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života 
obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada. 
Komunitní centrum Stará radnice, Staňkov 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za následováníhodnou rekonstrukci vedoucí k 
záchraně objektu v centru obce a obnově jeho veřejné funkce. Vydařená rekonstrukce stavby, 
provedená s pokorou k historickému charakteru stavby a původním konstrukcím i materiálům se 
dokonale pojí s revitalizací komunitního života. Dům je opět součástí společenského a kulturního 
života napříč generacemi. 
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za střízlivou rekonstrukci objektu 
zaměřenou na energetické úspory a především za originálně pojatou zahradu školky. 
Environmentálně zaměřená zahrada nabízí různé herní a zážitkové prvky, které spojuje motiv 
putování chodskou krajinou. Porota oceňuje použití přírodních materiálů, herní prvky využívající 
dešťovou vodu i mimořádnou péči o detail, která je nejvíce patrná v provedení dřevěného altánku se 
skleněnou střechou. 
C/ Stavby pro bydlení 
Bytový dům Sylván, Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za realizaci výjimečného konceptu otevřeného 
bloku s výraznou vertikálou v architektonicky čistých formách. Dům s evidentně nízkými investičními 
náklady a pohledově různorodými fasádami s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků 
tvoří kvalitní svorník mezi panelovými domy a bytovou výstavbou z přelomu tisíciletí. Má zároveň 
potenciál iniciovat ve svém sousedství vznik další kvalitní současné architektury pro bydlení. 
Bytový dům Papírnická, Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou formu i provozní řešení 
budovy, a rovněž za uvažované pěší vazby vedoucí přes poloveřejný prostor. Výraznou hodnotou 
objektu je klidné nádvoří se vzrostlými stromy, oproštěné od parkování díky situování parkovacích 
míst do severního křídla objektu. Vnitroblok byl navíc otevřen k řece velkorysou společnou terasou. 
Přes nesporné kvality lze domu vytknout jistou mohutnost patrnou převážně z dálkových pohledů a 
výrazné měřítko vůči řece a jejím nábřežním prostorům. 
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za 
výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání 
fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež 



nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje 
rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem "syrových" cortenových desek, které se stávají 
elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou. 
Lokalita Bolevec, Plzeň 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za spojení současných aspektů bydlení s 
tradičním hmotovým pojetím a funkčním urbanistickým řešením. Porota vyzdvihuje zejména 
prostorové uspořádání celého souboru, v němž se podařilo nahradit nevzhledné protihlukové stěny, 
požadované v původním konceptu, zděnými ploty a stěnami samotných domů, přisazených k 
hranicím pozemků. Porota oceňuje i kontextuální formu jednotlivých staveb reflektující stávající 
historickou část okraje města. 
D/ Dopravní a inženýrské stavby 
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci 
a jedinečnost technologie spočívající v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy. Výměna 
nýtované konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, jež svým tvarem navazuje na 
historický most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. Dynamicky tvarovaná lávka přimknutá k 
mostním obloukům navíc zajistila chybějící a bezpečné propojení obou břehů Hracholuské přehrady 
pro pěší a cyklisty. 
E/ Průmyslové stavby 
Výrobní areál Dvorec 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a výrazově zdařilé provedení 
rozsáhlé průmyslové stavby spojené s moderní výrobní technologií. Stavba netvoří tradiční uzavřený 
monoblok, ale vhodně kombinuje plné hmoty s transparentním otevřeným prostorem. Chvályhodné 
je rovněž situování areálu v blízkosti železniční trati na okraji zástavby. 
F/ Sportovní a volnočasové stavby 
Skate hřiště ve Škoda sport parku, Plzeň-Slovany 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za účelné řešení specifického designu hřiště 
určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného betonu. 
Porota vyzdvihuje i samotný záměr, pozitivně se promítající do života nemalé části populace dětí a 
mládeže, která se realizuje v alternativních sportech. Precizní provedení betonového povrchu 
hlazeného strojově i ručně však zaujme i nesportovce. 
Náplavka Radbuza, Anglické nábřeží v Plzni 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zpřístupnění a městotvornou úpravu 
levobřežní bermy Radbuzy. Díky zpevnění náplavky – lapidární co do formy i materiálu – vzniklo v 
centru města nové veřejné prostranství, jež může přispět k intenzivnějšímu užívání cenných 
městských prostorů veřejností. Porota věří, že náplavka bude v budoucnu doplněna mobiliářem a 
dalšími prvky. 
G/ Veřejná prostranství 
Křimická pláž 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilé – a překvapivé – zhodnocení 
opomíjeného pozemku na břehu řeky Mže. Pláž s vazbou na cyklostezku není zatížena přemírou 
atrakcí; civilně pojednanému prostoru dominuje veliké pískoviště a dřevěný chodník se schodištěm a 
molem nad hladinou. Celek doplňují výtvarná díla provedená z kmenů místních stromů, trampolíny a 
discgolfové hřiště. Porota oceňuje, že při celkové revitalizaci místa byl ponechán prostor pro budoucí 
rozvoj nového křimického "nábřeží". 
Pěší zóna Palackého v Rokycanech 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení veřejného prostranství. 
Tradiční rozdělení uličního profilu na vozovku a chodníky zůstalo v realizaci zachované a je rozehráno 
grafickým řešením povrchu s barevně odlišenými příčnými pásy dlažby v místě vstupů do objektů. 
Parter oživuje také zeleň a drobné prvky městského mobiliáře. Porota si neméně cení využití nové 
technologie podzemních půdních buněk určených pro výsadbu nových stromů. 
Regenerace centrální části obce Svojšín 



Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za kultivovanou úpravu veřejného 
prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo 
vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé 
plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný 
pohyb chodců. Porota věří, že v budoucnu bude prostranství doplněno vhodným mobiliářem 
(lavičkami či veřejným osvětlením). 
Rekonstrukce Malostranského náměstí, Starý Plzenec 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné pojednání veřejného prostranství v 
soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem 
místa, víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem 
pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mj. důstojný nástup na cestu 
vedoucí k rotundě sv. Petra a Pavla, jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od 
doplňování místní občanské vybavenosti. 
Udělované ceny: 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 
- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit 
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 
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. 
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže 
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. 
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) 



 

  



Ostudné stavby ubývají. Ale pomalu...   

26. 8. 2020 tachovsky.denik.cz 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/ostudne-stavby-ubyvaji-ale-pomalu-
20200825.html 

/KOMENTÁŘ/ Dvě stavby z tachovského okresu se ucházejí o hlasy veřejnosti v letošním ročníku 
ankety Stavba roku Plzeňského kraje. Zvelebená náves ve Svojšíně a rekonstrukce viaduktu na trati do 
Bezdružic. 
"Jestli zabodují, je víceméně jedno, už nominace mezi nejlepší je úspěchem. A příjemné také je, že se 
do ankety stavby z Tachovska prosazují v posledních letech pravidelně. 
Ale i tak tady máme celou řadu objektů a míst, s nimiž se rozhodně chlubit nemůžeme. Byť jich 
ubývá. Před lety vyhrál anketu Deníku o ostudu Tachovska s přehledem areál kláštera v Boru. 
Konkurovat by mu mohl třeba zámek v Ošelíně, který už je vlastně jen torzem. 
Celá řada podobně "postižených" objektů doplatila na divokou privatizaci devadesátých let a od té 
doby si je předávají spekulanti mezi sebou jako horký brambor. 
Ale jsou i opačné příklady. Privatizací trpěl i zámek v Cebivi, až začaly být obavy, že bude muset jít k 
zemi. Naštěstí se objevil někdo, kdo to myslí vážně a zámek se doslova mění před očima k lepšímu. 
Podobných příkladů by Tachovsko potřebovalo mnohem více, ale je jasné, že tohle je proces na 
hodně dlouhou dobu. 

 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/ostudne-stavby-ubyvaji-ale-pomalu-20200825.html
https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/ostudne-stavby-ubyvaji-ale-pomalu-20200825.html


Ostudné stavby ubývají. Ale pomalu... 

26. 8. 2020 Tachovský deník 

Komentář 
 
Dvě stavby z tachovského okresu se ucházejí o hlasy veřejnosti v letošním ročníku 
ankety Stavba roku Plzeňského kraje. Zvelebená náves ve Svojšíně a rekonstrukce viaduktu na trati do 
Bezdružic. 
Jestli zabodují, je víceméně jedno, už nominace mezi nejlepší je úspěchem. A příjemné také je, že 
stavby z Tachovska se do ankety prosazují v posledních letech pravidelně. 
Ale i tak tady máme celou řadu objektů a míst, jimiž se rozhodně chlubit nemůžeme. Byť jich ubývá. 
Před lety vyhrál anketu Deníku o ostudu Tachovska s přehledem areál kláštera v Boru. Konkurovat by 
mu mohl třeba zámek v Ošelíně, který už je vlastně jen torzem. 
Celá řada podobně "postižených" objektů doplatila na divokou privatizaci devadesátých let a od té 
doby si je předávají spekulanti mezi sebou jako horký brambor. 
Ale jsou i opačné příklady. Privatizací trpěl i zámek v Cebivi, až začaly být obavy, že bude muset jít k 
zemi. Naštěstí se objevil někdo, kdo to myslí vážně, a zámek se doslova mění před očima k lepšímu. 
Podobných příkladů by Tachovsko potřebovalo mnohem více, ale je jasné, že tohle je proces na 
hodně dlouhou dobu. 
 
Foto: 
 
O autorovi: Jiří Kohout, šéfredaktor Tachovského deníku 

 

  



Stavba roku má 19 nominací 

1. 9. 2020 Plzeňský rozhled 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 vyhlásila nominace. Z 37 přihlášených 
stavebních děl vybrala 19 těch, které nominovala na vítězný titul a další ceny. Svého vítěze bude 
vybírat i veřejnost. Až do 28. srpna probíhá na webových stránkách soutěže hlasování, které 
rozhodne, kdo získá Cenu veřejnosti.  
 
Zástupci odborné poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje navštívili všech 37 přihlášených 
staveb, aby je mohli důkladně zhodnotit a udělit nominace. Vybrali 19 stavebních děl ve všech sedmi 
soutěžních kategoriích, z nichž se budou volit vítězové titulu Stavba roku Plzeňského kraje (který 
může a nemusí být udělen v každé kategorii) a dalších cen.  
 
Výsledky hlasování stejně jako všechny oceněné stavby budou vyhlášeny a ceny předány na 
slavnostním večeru 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Přestože bylo přihlašování do soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 2019 zasaženo koronavirovou krizí, termíny byly posunuty a do soutěže 
se přihlásilo nejvíce staveb za posledních osm ročníků.  
 
„Jako odborného garanta nás velice těší, že i přes jistě nestandardní situaci, způsobenou světovou 
pandemií Covid−19, se uskuteční letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje v plném rozsahu. Počet 
při hlášených staveb jasně podtrhuje zájem o tuto již, troufnu si říci, tradiční soutěž,“ řekl Petr 
Chvojka, předseda představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.  
 
Všechny přihlášené i nominované stavby, podmínky soutěže a další informace jsou zveřejněné na: 
www.stavbarokupk.cz 

 

 

http://www.stavbarokupk.cz/


 

Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni   

8. 9. 2020 ČTK 

Plzeň 8. září (ČTK) - Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v 
samostatných rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni 
jsou Stavbami roku 2019 Plzeňského kraje. Vítěze 17. ročníku soutěže vyhlásila porota dnes večer v 
Plzni. Do soutěže se letos několika kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí budov, nových 
sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší za posledních osm 
let. Porota vybrala 19 nominací, z nichž vzešli vítězové. 
Administrativní budova Konplan si titul odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle 
poroty objekt vyniká fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. "Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým 
kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu," komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. 
Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. "Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 
Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 
Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany - Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 
Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. "Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality," zhodnotil předseda představenstva hospodářské komory Petr 
Chvojka. 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 
Vyhlašovateli soutěže Stavba jsou Plzeňský kraj a město Plzeň. 
lap dr 

 

  



Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni  

8. 9. 2020 archiweb.cz 

https://www.archiweb.cz/n/souteze/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-

plzni 

Plzeň – Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v 
samostatných rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni jsou Stavbami roku 
2019 Plzeňského kraje. Vítěze 17. ročníku soutěže vyhlásila porota dnes večer v Plzni. Do soutěže 
se letos několika kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí budov, nových sportovišť, 
veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší za posledních osm let. 
Porota vybrala 19 nominací, z nichž vzešli vítězové. 
 
Administrativní budova Konplan si titul odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle 
poroty objekt vyniká fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. "Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým 
kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu," komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. 
Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. "Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 
 
Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 
 
Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany-Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 
 
Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. "Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality," zhodnotil předseda představenstva hospodářské komory Petr 
Chvojka. 
 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze.  

https://www.archiweb.cz/n/souteze/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni
https://www.archiweb.cz/n/souteze/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni


 

 



Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni  

8. 9. 2020 seznamzpravy.cz 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-

plzni-118982 

Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni jsou Stavbami roku 2019 Plzeňského 
kraje. 

Vítěze 17. ročníku soutěže vyhlásila porota dnes večer v Plzni. Do soutěže se letos v několika 
kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí budov, nových sportovišť, veřejných prostor či 
dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší za posledních osm let. Porota vybrala 19 
nominací, z nichž vzešli vítězové. 

Administrativní budova Konplan si titul odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle 
poroty objekt vyniká fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým 
kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu,“ komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. 
Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 

Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 

mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany–Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 

Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. „Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ zhodnotil předseda představenstva hospodářské komory Petr 
Chvojka. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 

Vyhlašovateli soutěže Stavba jsou Plzeňský kraj a město Plzeň. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni-118982
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni-118982


 

 



 

 

 

  



Stavby roku 2019: sídlo firmy a rodinné domy  

9. 9. 2020 MF DNES 

PLZEŇ Nové sídlo firmy Konplan na Borských polích v Plzni a rodinné domky poblíž rybníku Bolevák 
získaly včera tituly Stavba roku 2019 Plzeňského kraje. Výsledky soutěže byly vyhlášeny v Měšťanské 
besedě v Plzni. Za oběma projekty stojí ateliéry, které už mají na svém kontě několik ocenění v této 
soutěži.  
 
Podobu administrativní budovy Konplan navrhl ateliér PRO-STORY renomovaného architekta Jiřího 
Zábrana. Dům má zvláštní fasádu z kovových lamel. Plášť budovy navíc umožňuje vylepšit vzhled 
domu rostlinami. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým 
urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty 
Petr Klíma. Budova společnosti Konplan zároveň zvítězila v internetovém hlasování, a zasloužila si tak 
Cenu veřejnosti.  
 
Návrh pro rodinné domky je dílem z ateliéru projectstudio8. „Ocenili jsme zejména originální schéma 
zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a 
usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec.  
 
Architekt Petr Domanický o návrhu domků řekl, že je mimořádně citlivý k okolnímu prostředí. „Kvalita 
projektu vyniká i v kontrastu s velikými bytovými domy u hráze rybníka,“ konstatoval. Domanický se 
domnívá, že právě ateliéry PRO-STORY a projectstudio8 v posledních letech svými pracemi v regionu 
představují špičku v oboru.  
 
Architekt Jiří Zábran se svou kolegyní Terezou Novou získal v minulosti prestižní ocenění například za 
projekt administrativní budovy firmy Brusivo v Rokycanech. Stavby, za kterými stojí Zábran, získávají i 
nominace v celostátních soutěžích.  
 
Ateliér projectstudio8 se může chlubit oceněnou stavbou školní družiny v Plzni-Ujezdě nebo obytným 
komplexem Na Drážkách.  
 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 letos posuzovala celkem 37 přihlášených 
děl. Z nich 19 bylo nominováno do užšího výběru. 

 



Plzeňské stavby roku: klasika i moderna 

8. 9. 2020 Právo – Jihozápadní Čechy  

Prestižní titul Stavba roku Plzeňského kraje získaly za rok 2019 dva počiny ze západočeské metropole 
– originální administrativní budova firmy Konplan na Borských polích a kolekce nenápadných 
rodinných domů nedaleko Boleveckého rybníka. Do soutěže bylo přihlášeno sedmatřicet loni 
dokončených projektů, z nich devatenáct prošlo do užší nominace. Objekt Konplanu zaujme fasádou 
tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. "Cenu jsme udělili za 
suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává 
měřítko regionu," uvedl Petr Klíma ze sedmičlenné odborné poroty. Budova si v hlasování na webu 
soutěže vysloužila i Cenu veřejnosti. Domky u Boleváku jsou rozmístěné tak, že odpadla nutnost 
stavět u nich 3,5 metru vysoké protihlukové stěny. "Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby 
a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a 
usedlostí," vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec. 
Cenu poroty za přirozené začlenění nové stavby do historického centra obce a za citlivý interiér 
získala Knihovna města Spálené Poříčí. Čestné uznání porota udělila rekonstrukci přírodní zahrady a 
budovy mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, u které vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s 
herními a zážitkovými prvky z přírodních materiálů využívající dešťovou vodu. 
 
Foto: Administrativní budova firmy Konplan, vpravo rodinné domy u Boleveckého rybníka. 
Foto www.stavbarokupk.cz 

 

 

 

  

http://www.stavbarokupk.cz/


Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova v Plzni  

9. 9. 2020 rozhlas.cz 

https://plzen.rozhlas.cz/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni-8290875 

Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni jsou Stavbami roku 2019 Plzeňského 
kraje. Vítěze 17. ročníku soutěže vyhlásila porota v úterý večer v Plzni. 

Do soutěže se letos několika kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí budov, nových 
sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší za posledních osm 
let. Porota vybrala 19 nominací, z nichž vzešli vítězové. Administrativní budova Konplan si titul 
odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle poroty objekt vyniká fasádou tvořenou 
kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. 

„Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým kvalitám, 
výrazně překonává měřítko regionu," komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. Objekt 
Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 

Knihovna s nápaditým řešením zahrady 

Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany - Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala 
stavba určená pro bydlení. 

Kvalita se cení 

„Bytový dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením 
vymezuje vůči často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými 
plechovými deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. 
století. Je třeba ocenit také jeho obytné kvality," zhodnotil předseda představenstva hospodářské 
komory Petr Chvojka. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek 
Papírnická v Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné 
části budovy. Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají 
směrem k řece Radbuze. Vyhlašovateli soutěže Stavba jsou Plzeňský kraj a město Plzeň. 

https://plzen.rozhlas.cz/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-v-plzni-8290875


 

 



 

  



Stavbou roku Plzeňského kraje je administrativní budova na Borských polích  

9. 9. 2020 plzen.cz 

https://www.plzen.cz/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-na-

borskych-polich/ 

Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni jsou Stavbami roku 2019 
Plzeňského kraje. Do soutěže se letos několika kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí 
budov, nových sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší 
za posledních osm let. Porota vybrala 19 nominací, z nichž vzešli vítězové. 

Administrativní budova Konplan si titul odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle 
poroty objekt vyniká fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým 
kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu,“ komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. 
Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 

Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany – Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 

Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. „Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ zhodnotil předseda představenstva hospodářské komory Petr 
Chvojka. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 

https://www.plzen.cz/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-na-borskych-polich/
https://www.plzen.cz/stavbou-roku-plzenskeho-kraje-je-administrativni-budova-na-borskych-polich/


 

 

 

  



Stavbami roku Plzeňského kraje se staly budovy Konplan a Lokalita Bolevec  

9. 9. 2020 tvarchitect.com 

https://www.tvarchitect.com/clanek/stavbami-roku-plzenskeho-kraje-se-staly-budovy-konplan-a-

lokalita-bolevec/ 

Novostavba administrativní budovy Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou nazvané Lokalita Bolevec v Plzni jsou Stavbami roku 2019 
Plzeňského kraje. Do soutěže se letos v několika kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí 
budov, nových sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší 
za posledních osm let.  

Administrativní budova Konplan si titul odnesla za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Podle 
poroty objekt vyniká fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž, i díky svým urbanistickým 
kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu,“ komentoval volbu člen odborné poroty Petr Klíma. 
Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 

Cenu poroty dostala nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany - Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 

Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. „Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ zhodnotil předseda představenstva hospodářské komory Petr 
Chvojka. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 

Autor fotogalerie: Stavba roku Plzeňského kraje 

https://www.tvarchitect.com/clanek/stavbami-roku-plzenskeho-kraje-se-staly-budovy-konplan-a-lokalita-bolevec/
https://www.tvarchitect.com/clanek/stavbami-roku-plzenskeho-kraje-se-staly-budovy-konplan-a-lokalita-bolevec/


 

  



Budova Konplan a rodinné domy Lokalita Bolevec se staly Stavbami roku 
Plzeňského kraje 

9. 9. 2020 plzenskadrbna.cz 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/3192-budova-konplan-a-rodinne-domy-lokalita-bolevec-se-staly-

stavbami-roku-plzenskeho-kraje.html 

Stavbami roku 2019 Plzeňského kraje se staly v úterý večer novostavba administrativní budovy 
Konplan na Borských polích v Plzni a bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou nazvané 
Lokalita Bolevec. 

Do soutěže se letos v sedmi soutěžních kategoriích přihlásilo 37 novostaveb, rekonstrukcí budov, 
nových sportovišť, veřejných prostor či dopravních staveb. Počet přihlášených byl nejvyšší za 
posledních osm let. Vítěze vybrala porota z 19 nominovaných staveb a objektů. 

Administrativní budova Konplan získala titul díky originálnímu návrhu a přesvědčivé realizaci. Jedná 
se o novou dominantu Borských polí. Porotu zaujal objekt fasádou, kterou tvoří kovové lamely. Ty 
jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin. I díky 
svým urbanistickým kvalitám, výrazně překonává měřítko regionu,“ konstatoval člen odborné poroty 
Petr Klíma. 

Objekt Konplan zároveň vyhrál v hlasování veřejnosti. Druhou stavbou roku je Lokalita Bolevec, kde 
rozmístění rodinných domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které 
by tu jinak musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ uvedl předseda 
poroty Miloslav Michalec. 

Projekt dokazuje, že tradiční vesnická forma zástavby s klidným, tichým dvorem je dobře použitelná i 
v současnosti. Dům umístěný na hranici tvoří částečně plot, a tak si sousedé nekoukají pod nos. Tato 
urbánní forma je uplatněna hlavně v místě u rušné komunikace. 

Cenu poroty si odnesla nová knihovna ve Spáleném Poříčí za doplnění nové stavby do celkového 
kontextu historické zástavby a čestné uznání poroty získala rekonstrukce mateřské školy v Klenčí pod 
Čerchovem. Porota vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z 
přírodních materiálů, které využívají dešťovou vodu. 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získala za invenční technické řešení rekonstrukce historického 
mostu a doplnění atraktivní lávky na trati Pňovany - Bezdružice. Cena primátora města Plzně připadla 
Bytovému domu Sylván v Plzni. 

Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji bytový dům v Radyňské ulici. Svým netradičním 
řešením vymezuje vůči často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zaujme zejména 
fasádou na straně z ulice, kterou tvoří plechové desky s rezavou patinou. Porotci ale ocenili také jeho 
obytné kvality. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu obytnému celku Papírnická v Plzni. Ten nabízí klidné 
nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. Soukromé prostory 
bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece Radbuze. 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/3192-budova-konplan-a-rodinne-domy-lokalita-bolevec-se-staly-stavbami-roku-plzenskeho-kraje.html
https://plzenska.drbna.cz/zpravy/3192-budova-konplan-a-rodinne-domy-lokalita-bolevec-se-staly-stavbami-roku-plzenskeho-kraje.html


 

 



Stavbami roku jsou Lokalita Bolevec a budova Konplan  

9. 9. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/stavbami-roku-jsou-lokalita-bolevec-a-budova-konplan-

153113/ 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni.  

Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. Cenou poroty 
její členové ohodnotili novou knihovnu ve Spáleném Poříčí a Čestným uznáním rekonstrukci mateřské 
školy v Klenčí pod Čerchovem. Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla Rekonstrukce mostu na 
trati Pňovany – Bezdružice a primátor města Plzně udělil cenu Bytovému domu Sylván v Plzni. Krajská 
hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni a Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví zase Bytový dům Papírnická v Plzni. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu 
Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z 
nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Z 
nominací porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným 
domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. Rozmístění domů 
na okraj pozemků nahrazuje 3,5 m vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak musely vzniknout. 
„Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která 
dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Ing. arch. Miloslav 
Michalec. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni 
na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci. Vyniká 
unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. „Cenu 
jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně 
překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Mgr. Ing. arch. Petr Klíma. Titul 
slavnostně předal náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, jako zástupce 
ministerstva, pod jehož záštitou se letošní ročník soutěže nově koná.  

Stavba Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší 
počet hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější 
stavba Konplan oslovila přes 400 z nich. „Osobně si myslím, že budova je velmi krásná a je takovým 
high lightem ve svém okolí. Podařilo se zde najít optimální rovnováhu mezi funkčními požadavky 
Konplanu a požadavky na zajímavý městský design,“ doplnil Stephan Kronmüller, zakladatel a 
jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem celé soutěže. 

V soutěži se udělovala také další ocenění. Cenu poroty za přirozené začlenění nové stavby do 
historického centra obce a za citlivý interiér získala Knihovna města Spálené Poříčí. Čestné uznání 
porota udělila rekonstrukci Přírodní zahrady a budovy mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, u 
které vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z přírodních materiálů, 
využívajícími dešťovou vodu.  

Cenu hejtmana si odnesla rekonstrukce mostu na trati Pňovany – Bezdružice. Výměna nýtované 
konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, které svým tvarem navazuje na historický 
most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. „Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, 
překonání překážek a navázání kontaktu. Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/stavbami-roku-jsou-lokalita-bolevec-a-budova-konplan-153113/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/stavbami-roku-jsou-lokalita-bolevec-a-budova-konplan-153113/


opravený železniční most přes přehradu Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen 
ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě další spojení, a to díky lávce pro cyklisty,“ uvedla 
náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. 

Primátor města Plzně ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou architektonickou 
formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným vnitroblokem. 
„Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí architekti Jiří 
Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a nadchnout. 
Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept založený na 
bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce,“ uvedl primátor Martin Baxa.  

Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. „Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ řekl předseda představenstva Petr Chvojka. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na 
www.stavbarokupk.cz.  

Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky 
svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu. 

Lokalita Bolevec, Plzeň 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.  

Cena poroty 
Knihovna města Spálené Poříčí 
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do 
celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér. 

Čestné uznání poroty 
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady 
mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji. 

Cena hejtmana Plzeňského kraje 
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce 
historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím. 



Cena primátora města Plzně 
Bytový dům Sylván, Plzeň 
Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné 
zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově 
upravený vnitroblok.  

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji 
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a 
rovněž za své obytné kvality.  

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Bytový dům Papírnická, Plzeň 
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece 
otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku. 

Cena veřejnosti 
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Odborná porota 
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

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. 



 



 



Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019  

9. 9. 2020 qap.cz 

https://www.qap.cz/object/zname-viteze-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019-115430 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. 

V internetovém hlasování získala nejvyšší počet hlasů také stavba Konplan a odnesla si i Cenu 
veřejnosti. Cenou poroty její členové ohodnotili novou knihovnu ve Spáleném Poříčí a Čestným 
uznáním rekonstrukci mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem. Přírodní zahrada a budova mateřské 
školy v Klenčí pod Čerchovem získala ocenění odborné poroty, to předal 1. náměstek primátora 
města Plzně Roman Zarzycký. Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla Rekonstrukce mostu na 
trati Pňovany – Bezdružice a primátor města Plzně udělil cenu Bytovému domu Sylván v Plzni.  

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni a Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví zase Bytový dům Papírnická v Plzni. 

Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z 
nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Z 
nominací porota zvolila dvě vítězné stavby. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni. 
Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 m vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak 
musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou 
architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," vysvětlil předseda poroty 
Miloslav Michalec. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni 
na Borských polích za originální návrh a přesvědčivou realizaci. Vyniká unikátní fasádou tvořenou 
kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní 
architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko 
regionu," řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Titul slavnostně předal náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Eduard Muřický, jako zástupce ministerstva, pod jehož záštitou se letošní ročník 
soutěže nově koná. 

Stavba Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší 
počet hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější 
stavba Konplan oslovila přes 400 z nich. 

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné zde. 

Fotky: Hana Kulawiaková, Stavba roku Plzeňského kraje 

https://www.qap.cz/object/zname-viteze-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019-115430


 



V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019  

9. 9. 2020 cysnews.cz 

https://www.cysnews.cz/ostatni/kraje/v-plzni-stoji-dve-stavby-roku-2019/ 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala v úterý 8. září 2020 v Měšťanské besedě Lokalita 
Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba 
administrativní budovy Konplan. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si 
tak Cenu veřejnosti. Cena primátora města Plzně patří bytovému domu Sylván. Plzeňský architekt Jiří 
Zábran je podepsán pod čtyřmi oceněnými stavbami. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje posuzovala celkem 37 přihlášených děl, 19 z 
nich získalo nominace. Porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. 
Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak 
musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou 
architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty 
Miloslav Michalec. Stavbou roku Plzeňského kraje 2019 je i nová administrativní budova firmy 
Konplan v Plzni na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou 
realizaci. Vyniká unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým 
kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Stavba 
Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet 
hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba 
Konplan oslovila přes 400 z nich. 

Primátor města Plzně Martin Baxa ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou 
architektonickou formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným 
vnitroblokem. „Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí 
architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a 
nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept 
založený na bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce,“ uvedl primátor Martin 
Baxa. Zmíněný architekt Jiří Zábran je podepsán nejen pod vítěznou budovou Konplan, ale i pod 
projekty, které získaly další ceny, tedy pod Bytovým domem Papírnická, jenž získal Cenu Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a Bytovým domem v Radyňské ulici, jejž ocenila Krajská hospodářská 
komora v Plzeňském kraji. 

Další ocenění získaly Knihovna města Spálené Poříčí (Cena poroty), Přírodní zahrada a budova 
mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem (čestné uznání poroty) a Rekonstrukce mostu trati Pňovany – 
Bezdružice (Cena hejtmana Plzeňského kraje). 

Vyhlašovatelé soutěže 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, primátora města Plzně a Ministerstva průmyslu a obchodu 
České republiky. 

Zdroj fotografií: archiv pořadatele 

Zdroj: https://www.plzen.eu 

https://www.cysnews.cz/ostatni/kraje/v-plzni-stoji-dve-stavby-roku-2019/
https://www.plzen.eu/


 



 

 

 



Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019   

9. 9. 2020 plzensky-kraj.cz 

http://plzensky-kraj.cz/vitezove-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala 
zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. Cenou poroty její 
členové ohodnotili novou knihovnu ve Spáleném Poříčí a Čestným uznáním rekonstrukci mateřské 
školy v Klenčí pod Čerchovem. Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla Rekonstrukce mostu na 
trati Pňovany – Bezdružice a primátor města Plzně udělil cenu Bytovému domu Sylván v Plzni. Krajská 
hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni a Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví zase Bytový dům Papírnická v Plzni. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 
 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z 
nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Z 
nominací porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným 
domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. Rozmístění domů 
na okraj pozemků nahrazuje 3,5 m vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak musely vzniknout. " 
Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která 
dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec. 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni 
na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci. Vyniká 
unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. " Cenu 
jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně 
překonává měřítko region u," řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Titul slavnostně předal 
náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, jako zástupce ministerstva, pod jehož 
záštitou se letošní ročník soutěže nově koná. 
Stavba Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší 
počet hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější 
stavba Konplan oslovila přes 400 z nich. " Osobně si myslím, že budova je velmi krásná a je takovým 
high lightem ve svém okolí. Podařilo se zde najít optimální rovnováhu mezi funkčními požadavky 
Konplanu a požadavky na zajímavý městský design," doplnil Stephan Kronmüller, zakladatel a 
jednatel firmy Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem celé soutěže. 
V soutěži se udělovala také další ocenění. Cenu poroty za přirozené začlenění nové stavby do 
historického centra obce a za citlivý interiér získala Knihovna města Spálené Poříčí. Čestné uznání 
porota udělila rekonstrukci Přírodní zahrady a budovy mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem, u 
které vyzdvihla hlavně nápadité řešení zahrady s herními a zážitkovými prvky z přírodních materiálů, 
využívajícími dešťovou vodu. 
Cenu hejtmana si odnesla rekonstrukce mostu na trati Pňovany – Bezdružice. Výměna nýtované 
konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, které svým tvarem navazuje na historický 
most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. " Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, 
překonání překážek a navázání kontaktu. Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které 
opravený železniční most přes přehradu Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen 
ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě další spojení, a to díky lávce pro cyklisty," uvedla 
náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. 
Primátor města Plzně ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou architektonickou 
formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným vnitroblokem. " 
Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí architekti Jiří 
Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a nadchnout. 

http://plzensky-kraj.cz/vitezove-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019


Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept založený na 
bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce," uvedl primátor Martin Baxa. 
Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. " Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality," řekl předseda představenstva Petr Chvojka. 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 
Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na 
www.stavbarokupk.cz. 

http://www.stavbarokupk.cz/


 



V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019  

9. 9. 2020 plzen.eu 

Zdroj fotografií: archiv pořadatele 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala v úterý 8. září v Měšťanské besedě Lokalita Bolevec 
určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní 
budovy Konplan. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu 
veřejnosti. Cena primátora města Plzně patří bytovému domu Sylván. Plzeňský architekt Jiří Zábran je 
podepsán pod čtyřmi oceněnými stavbami. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje posuzovala celkem 37 přihlášených děl, 19 z 
nich získalo nominace. Porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. 
Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak 
musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou 
architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty 
Miloslav Michalec. Stavbou roku Plzeňského kraje 2019 je i nová administrativní budova firmy 
Konplan v Plzni na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou 
realizaci. Vyniká unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým 
kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Stavba 
Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet 
hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba 
Konplan oslovila přes 400 z nich. 

Primátor města Plzně Martin Baxa ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou 
architektonickou formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným 
vnitroblokem. „Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí 
architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a 
nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept 
založený na bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce,“ uvedl primátor Martin 
Baxa. Zmíněný architekt Jiří Zábran je podepsán nejen pod vítěznou budovou Konplan, ale i pod 
projekty, které získaly další ceny, tedy pod Bytovým domem Papírnická, jenž získal Cenu Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a Bytovým domem v Radyňské ulici, jejž ocenila Krajská hospodářská 
komora v Plzeňském kraji. 

Další ocenění získaly Knihovna města Spálené Poříčí (Cena poroty), Přírodní zahrada a budova 
mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem (čestné uznání poroty) a Rekonstrukce mostu trati Pňovany – 
Bezdružice (Cena hejtmana Plzeňského kraje). 

Vyhlašovatelé soutěže 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, primátora města Plzně a Ministerstva průmyslu a obchodu 
České republiky. 

Editace textu: Hana Josefová 



 



 

  



Známe vítěze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019   

9. 9. 2020 plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/zname-viteze-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019/ 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných 
rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. 
 
Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. Cenou poroty 
její členové ohodnotili novou knihovnu ve Spáleném Poříčí a Čestným uznáním rekonstrukci mateřské 
školy v Klenčí pod Čerchovem. Cenu hejtmana Plzeňského kraje si odnesla Rekonstrukce mostu na 
trati Pňovany – Bezdružice a primátor města Plzně udělil cenu Bytovému domu Sylván v Plzni. Krajská 
hospodářská komora v Plzeňském kraji ocenila Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni a Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví zase Bytový dům Papírnická v Plzni. 
KONPLAN 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z 
nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Z 
nominací porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 udělila rodinným 
domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. Rozmístění domů 
na okraj pozemků nahrazuje 3,5 m vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak musely vzniknout. 
Bytový dům Radyňská 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 si odnesla nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni 
na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci. Vyniká 
unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. Stavba 
Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet 
hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba 
Konplan oslovila přes 400 z nich. "Osobně si myslím, že budova je velmi krásná a je takovým high 
lightem ve svém okolí. Podařilo se zde najít optimální rovnováhu mezi funkčními požadavky Konplanu 
a požadavky na zajímavý městský design," doplnil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel firmy 
Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem celé soutěže. 
Železniční most Pňovany-Bezdružice 
Cenu hejtmana si odnesla rekonstrukce mostu na trati Pňovany – Bezdružice. Výměna nýtované 
konstrukce z počátku 20. století za soudobé ocelové řešení, které svým tvarem navazuje na historický 
most, výrazně zlepšila parametry železniční trati. "Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, 
překonání překážek a navázání kontaktu. Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které 
opravený železniční most přes přehradu Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen 
ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě další spojení, a to díky lávce pro cyklisty," uvedla 
náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. 
Bytový dům Papírnická 
Primátor města Plzně ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou architektonickou 
formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným vnitroblokem. 
"Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí architekti Jiří 
Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a nadchnout. 
Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept založený na 
bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce," uvedl primátor Martin Baxa. 
Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získala stavba určená pro bydlení. "Bytový 
dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením vymezuje vůči 
často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými plechovými 
deskami s rezavou patinou a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. století. Je 
třeba ocenit také jeho obytné kvality," řekl předseda představenstva Petr Chvojka. 
Lokalita Bolevec 

https://plzenskyrozhled.cz/zname-viteze-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019/


Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR udělil cenu rovněž bytovému domu. Obytný celek Papírnická v 
Plzni nabízí klidné nádvoří se stromy, bez parkovacích míst, která jsou umístěna v jiné části budovy. 
Soukromé prostory bytů i vnitroblok s velkorysou společnou terasou se tu otevírají směrem k řece 
Radbuze. 

 



 

  



V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019 

9. 9. 2020 kurzy.cz 

https://www.kurzy.cz/zpravy/556603-v-plzni-stoji-dve-stavby-roku-2019/ 

Zdroj fotografií: archiv pořadatele 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala v úterý 8. září v Měšťanské besedě Lokalita Bolevec 
určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní 
budovy Konplan. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu 
veřejnosti. Cena primátora města Plzně patří bytovému domu Sylván. Plzeňský architekt Jiří Zábran je 
podepsán pod čtyřmi oceněnými stavbami . 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje posuzovala celkem 37 přihlášených děl, 19 z 
nich získalo nominace. Porota zvolila dvě vítězné stavby . Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. 
Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak 
musely vzniknout. „Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou 
architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty 
Miloslav Michalec. Stavbou roku Plzeňského kraje 2019 je i nová administrativní budova firmy 
Konplan v Plzni na Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou 
realizaci. Vyniká unikátní fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky 
zeleně. „Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým 
kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Stavba 
Konplan se líbila také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet 
hlasů a vysloužila si Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba 
Konplan oslovila přes 400 z nich. 

Primátor města Plzně Martin Baxa ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou 
architektonickou formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným 
vnitroblokem. „Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí 
architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu , dokáže zaujmout a 
nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept 
založený na bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce ,“ uvedl primátor Martin 
Baxa. Zmíněný architekt Jiří Zábran je podepsán nejen pod vítěznou budovou Konplan, ale i pod 
projekty, které získaly další ceny, tedy pod Bytovým domem Papírnická, jenž získal Cenu Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví a Bytovým domem v Radyňské ulici, jejž ocenila Krajská hospodářská 
komora v Plzeňském kraji . 

Další ocenění získaly Knihovna města Spálené Poříčí (Cena poroty), Přírodní zahrada a budova 
mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem (čestné uznání poroty) a Rekonstrukce mostu trati Pňovany – 
Bezdružice (Cena hejtmana Plzeňského kraje ). 

Vyhlašovatelé soutěže 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 , primátora města Plzně a Ministerstva průmyslu a obchodu 
České republiky. 

https://www.kurzy.cz/zpravy/556603-v-plzni-stoji-dve-stavby-roku-2019/


 

 



Stavbami roku 2019 jsou v Plzeňském kraji domky u Boleváku a sídlo z lamel  

10. 9. 2020 impuůs.cz 

https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-

atelier-jiri-zabran.A200910_094202_imp-plzensky_kov 

Nové sídlo firmy Konplan na Borských polích a rodinné domky poblíž rybníku Bolevák v Plzni získaly 
tituly Stavba roku 2019 Plzeňského kraje. Za oběma projekty stojí ateliéry, které už mají na svém 
kontě v této soutěži několik ocenění.  

Podobu administrativní budovy Konplan navrhl ateliér PRO-STORY renomovaného architekta Jiřího 
Zábrana. Dům má zvláštní fasádu z kovových lamel. Plášť budovy navíc umožňuje vylepšit vzhled 
domu rostlinami.  

„Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – 
výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma.  

Budova společnosti Konplan zároveň zvítězila v internetovém hlasování, a zasloužila si tak Cenu 
veřejnosti. 

Návrh pro rodinné domky je dílem z ateliéru projectstudio8. „Ocenili jsme zejména originální schéma 
zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a 
usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec. 

Architekt Petr Domanický o návrhu domků řekl, že je mimořádně citlivý k okolnímu prostředí. „Kvalita 
projektu vyniká i v kontrastu s velikými bytovými domy u hráze rybníka,“ konstatoval. 

Domanický se domnívá, že právě ateliéry PRO-STORY a projectstudio8 v posledních letech svými 
pracemi v regionu představují špičku v oboru. 

Architekt Jiří Zábran se svou kolegyní Terezou Novou získal v minulosti prestižní ocenění například za 
projekt administrativní budovy firmy Brusivo v Rokycanech. Stavby, za kterými stojí Zábran, získávají i 
nominace v celostátních soutěžích. 

Ateliér projectstudio8 se může chlubit oceněnou stavbou školní družiny v Plzni-Ujezdě nebo obytným 
komplexem Na Drážkách. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 letos posuzovala celkem 37 přihlášených 
děl. Z nich 19 bylo nominováno do užšího výběru. 

https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-atelier-jiri-zabran.A200910_094202_imp-plzensky_kov
https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-atelier-jiri-zabran.A200910_094202_imp-plzensky_kov


 

 



Nejlepšími stavbami jsou rodinné domky a sídlo firmy s kovovými lamelami  

10. 9. 2020 idnes.cz 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-atelier-jiri-

zabran.A200909_570036_plzen-zpravy_vb 

Nové sídlo firmy Konplan na Borských polích a rodinné domky poblíž rybníku Bolevák v Plzni získaly 
tituly Stavba roku 2019 Plzeňského kraje. Za oběma projekty stojí ateliéry, které už mají na svém 
kontě v této soutěži několik ocenění. 

Podobu administrativní budovy Konplan navrhl ateliér PRO-STORY renomovaného architekta Jiřího 
Zábrana. Dům má zvláštní fasádu z kovových lamel. Plášť budovy navíc umožňuje vylepšit vzhled 
domu rostlinami.  

„Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – 
výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Budova 
společnosti Konplan zároveň zvítězila v internetovém hlasování, a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. 

Návrh pro rodinné domky je dílem z ateliéru projectstudio8. „Ocenili jsme zejména originální schéma 
zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a 
usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec. 

Architekt Petr Domanický o návrhu domků řekl, že je mimořádně citlivý k okolnímu prostředí. „Kvalita 
projektu vyniká i v kontrastu s velikými bytovými domy u hráze rybníka,“ konstatoval. 

Domanický se domnívá, že právě ateliéry PRO-STORY a projectstudio8 v posledních letech svými 
pracemi v regionu představují špičku v oboru. 

Architekt Jiří Zábran se svou kolegyní Terezou Novou získal v minulosti prestižní ocenění například za 
projekt administrativní budovy firmy Brusivo v Rokycanech. Stavby, za kterými stojí Zábran, získávají i 
nominace v celostátních soutěžích. 

Ateliér projectstudio8 se může chlubit oceněnou stavbou školní družiny v Plzni-Ujezdě nebo obytným 
komplexem Na Drážkách. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 letos posuzovala celkem 37 přihlášených 
děl. Z nich 19 bylo nominováno do užšího výběru. 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-atelier-jiri-zabran.A200909_570036_plzen-zpravy_vb
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-plzensky-kraj-firma-konplan-borska-pole-atelier-jiri-zabran.A200909_570036_plzen-zpravy_vb


 

 

 



Sídlo firmy KONPLAN na Borských polích a nové rodinné domky u 
Boleveckého rybníka zvítězili v soutěži Stavba roku 2019   

10. 9. 2020 ZAK TV – Zprávy 

http://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/5393.html 

 

  

http://www.zaktv.cz/archiv/zpravy/5393.html


Stavbami roku 2019 jsou v Plzeňském kraji domky u Boleváku a sídlo z lamel  

10. 9. 2020 24zpravy.com 

http://www.24zpravy.com/domaci/stavbami-roku-2019-jsou-v-plzeskem-kraji-domky-u-

bolevaku-a-sidlo-z-lamel/455466-zpravy 

Podobu administrativní budovy Konplan navrhl ateliér PRO-STORY renomovaného architekta Jiřího 
Zábrana. Dům má zvláštní fasádu z kovových lamel. Plášť budovy navíc umožňuje vylepšit vzhled 
domu rostlinami. 

„Cenu jsme udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – 
výrazně překonává měřítko regionu,“ řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. 

Budova společnosti Konplan zároveň zvítězila v internetovém hlasování, a zasloužila si tak Cenu 
veřejnosti. 

Návrh pro rodinné domky je dílem z ateliéru projectstudio8. „Ocenili jsme zejména originální schéma 
zástavby a výrazově čistou soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a 
usedlostí,“ vysvětlil předseda poroty Miloslav Michalec. 

Architekt Petr Domanický o návrhu domků řekl, že je mimořádně citlivý k okolnímu prostředí. „Kvalita 
projektu vyniká i v kontrastu s velikými bytovými domy u hráze rybníka,“ konstatoval.  

Domanický se domnívá, že právě ateliéry PRO-STORY a projectstudio8 v posledních letech svými 
pracemi v regionu představují špičku v oboru. 

Architekt Jiří Zábran se svou kolegyní Terezou Novou získal v minulosti prestižní ocenění například za 
projekt administrativní budovy firmy Brusivo v Rokycanech. Stavby, za kterými stojí Zábran, získávají i 
nominace v celostátních soutěžích. 

Ateliér projectstudio8 se může chlubit oceněnou stavbou školní družiny v Plzni-Újezdě nebo obytným 
komplexem Na Drážkách. 

Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 letos posuzovala celkem 37 přihlášených 
děl. Z nich 19 bylo nominováno do užšího výběru. 

http://www.24zpravy.com/domaci/stavbami-roku-2019-jsou-v-plzeskem-kraji-domky-u-bolevaku-a-sidlo-z-lamel/455466-zpravy
http://www.24zpravy.com/domaci/stavbami-roku-2019-jsou-v-plzeskem-kraji-domky-u-bolevaku-a-sidlo-z-lamel/455466-zpravy


 

 



Proměny samotné obce Svojšín na zámku   

10. 9. 2020 plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/promeny-samotne-obce-svojsin-na-zamku/ 

Nenechte si ujít některý z termínů zajímavé výstavy v zámku Svojšín na Tachovsku. Uvidíte také 
proměny samotné obce. 
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získal Svojšín za kultivovanou úpravu veřejného 
prostranství. Na původní návsi malé obce se především uplatněním tradičních materiálů podařilo 
vytvořit důstojný doplněk hmoty rekonstruovaného zámku. V prostoru byly vymezeny velkorysé 
plochy pro pěší a zajištěn bezbariérový přístup k budově obecního úřadu s důrazem na bezpečný 
pohyb chodců. 
Centrální část obce – náves ve Svojšíně – je klasický venkovský prostor s liniovou zástavbou po 
stranách komunikace III. třídy probíhající obcí s výrazným dominantním prvkem – zámkem, který 
návsi dominuje a uzavírá ji. Rekonstrukce byla vyvolána z důvodu nevyhovujícího 
stavebnětechnického stavu povrchů, infrastruktury a neodpovídající současným potřebám obyvatel 
obce. Projekt spočíval v komplexním řešení těchto potřeb s kladením důrazu na funkčnost, 
bezpečnost a vyhovující urbanistický vzhled vesnické zástavby. 

 

 

  

https://plzenskyrozhled.cz/promeny-samotne-obce-svojsin-na-zamku/


V Plzni stojí dvě Stavby roku 2019   

10. 9. 2020 parlamentnilisty.cz 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/V-Plzni-stoji-dve-Stavby-roku-2019-
636639 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala v úterý 8. září v Měšťanské besedě Lokalita Bolevec, 
určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou, a novostavba administrativní 
budovy Konplan. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování, a zasloužila si tak Cenu 
veřejnosti. Cena primátora města Plzně patří bytovému domu Sylván. Plzeňský architekt Jiří Zábran je 
podepsán pod čtyřmi oceněnými stavbami. 
 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje posuzovala celkem 37 přihlášených děl, 19 z 
nich získalo nominace. Porota zvolila dvě vítězné stavby. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
udělila rodinným domům v Lokalitě Bolevec v Plzni podle architektonického návrhu projectstudia8. 
Rozmístění domů na okraj pozemků nahrazuje 3,5 metru vysoké protihlukové stěny, které by tu jinak 
musely vzniknout. "Ocenili jsme zejména originální schéma zástavby a výrazově čistou soudobou 
architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí," vysvětlil předseda poroty 
Miloslav Michalec. 
 
Stavbou roku Plzeňského kraje 2019 je i nová administrativní budova firmy Konplan v Plzni na 
Borských polích, a to za originální návrh ateliéru PRO-STORY a přesvědčivou realizaci. Vyniká unikátní 
fasádou tvořenou kovovými lamelami, které jsou místy prolomeny ostrůvky zeleně. "Cenu jsme 
udělili za suverénní architektonický počin, jenž – i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně 
překonává měřítko regionu," řekl o stavbě člen odborné poroty Petr Klíma. Stavba Konplan se líbila 
také lidem, kteří hlasovali na webových stránkách soutěže. Získala největší počet hlasů a vysloužila si 
Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba Konplan oslovila 
přes 400 z nich. 
 
Primátor města Plzně Martin Baxa ocenil Bytový dům Sylván v Plzni za přesvědčivou a čistou 
architektonickou formu s pravidelnými rastry oken, balkonů a stínících prvků a s parkově upraveným 
vnitroblokem. "Jsem rád, že Cenu primátora mohu udělit právě bytovému komplexu, za nímž stojí 
architekti Jiří Zábran a Patrik Novák. Přestože jde vlastně o jednoduchou stavbu, dokáže zaujmout a 
nadchnout. Nepotřebuje k tomu přitom barevnou fasádu ani drahé materiály, základem je koncept 
založený na bílé a práci s jednoduchými liniemi. Za mě je to skvělá práce," uvedl primátor Martin 
Baxa. 
 
Zmíněný architekt Jiří Zábran je podepsán nejen pod vítěznou budovou Konplan, ale i pod projekty, 
které získaly další ceny, tedy pod Bytovým domem Papírnická, jenž získal Cenu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví a Bytovým domem v Radyňské ulici, jejž ocenila Krajská hospodářská komora 
v Plzeňském kraji. 
 
Další ocenění získaly Knihovna města Spálené Poříčí (Cena poroty), Přírodní zahrada a budova 
mateřské školy v Klenčí pod Čerchovem (čestné uznání poroty) a Rekonstrukce mostu trati Pňovany – 
Bezdružice (Cena hejtmana Plzeňského kraje). 
 
Vyhlašovateli soutěže 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, primátora města Plzně a Ministerstva průmyslu a obchodu 
České republiky. 

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/V-Plzni-stoji-dve-Stavby-roku-2019-636639
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/V-Plzni-stoji-dve-Stavby-roku-2019-636639


 

 
 

  



Plzeňský kraj zná své nejlepší stavby 

11. 9. 2020 ZAK TV – Plzeň v kostce 

http://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/5398.html 

 

 

  

http://www.zaktv.cz/archiv/plzen-v-kostce/5398.html


Skate hřiště ve Škoda sport parku získalo nominaci v soutěži Stavba roku 
Plzeňského kraje 2019   

11. 9. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/blog/skate-hriste-ve-skoda-sport-parku-ziskalo-nominaci-v-
soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019-153166/ 

Nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získalo skate hřiště ve Škoda sport parku v 
kategorii Sportovní a volnočasové stavby. Nominace je udělena za účelné řešení specifického designu 
hřiště určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného 
betonu. ... 
 
Nominaci v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získalo skate hřiště ve Škoda sport parku v 
kategorii Sportovní a volnočasové stavby. Nominace je udělena za účelné řešení specifického designu 
hřiště určeného začátečníkům i zkušeným jezdcům a za kvalitní provedení technologie leštěného 
betonu. 

 

  

https://www.regionplzen.cz/blog/skate-hriste-ve-skoda-sport-parku-ziskalo-nominaci-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019-153166/
https://www.regionplzen.cz/blog/skate-hriste-ve-skoda-sport-parku-ziskalo-nominaci-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2019-153166/


Stavba roku   

12. 9. 2020 Tachovský deník 

Svojšín – Ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně je ode dneška k vidění putovní 
výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Expozici si budou moci lidé prohlédnout ještě zítra, 
během následujících dvou víkendů a také 28. září na Den české státnosti. Obec Svojšín získala 
nominaci do soutěže za úpravu své centrální části. 

 

  



Most přes Hracholuskou přehradu získal Cenu hejtmana Plzeňského kraje   

14. 9. 2020 novinykraje.cz 

https://www.novinykraje.cz/blog/2020/09/14/most-pres-hracholuskou-prehradu-ziskal-
cenu-hejtmana-plzenskeho-kraje/ 

PLZEŇSKÝ KRAJ – V loňském roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce 120 let starého mostu zvaného 
Rámusák, který vede přes Hracholuskou přehradu na trati Pňovany – Bezdružice. Je dlouhý 208,4 m a 
jeho spodní část tvoří dva vysoké kamenné pilíře. 
 
Rekonstrukce vyšla na 109 milionů korun a upoutala na sebe pozornost veřejnosti i médií, protože 
probíhala unikátním způsobem. Tři díly mostu byly nejdříve postupně smontovány a poté se otáčely 
kolem podélné osy za pomocí hydraulické techniky. Tato metoda měla na celém území Česka svoji 
premiéru. Zdařilá a ojedinělá rekonstrukce si tak vysloužila cenu 
hejtmana Plzeňského kraje za Stavbu roku 2019. Porota ocenila použití tohoto invenčního 
technického řešení a také instalaci atraktivní lávky, kterou mohou využívat kromě chodců též 
cyklisté."Všechny mosty v sobě nesou symboliku spojení, překonání překážek a navázání kontaktu. 
Navíc jsou mosty často stavebními unikáty, mezi které opravený železniční most přes přehradu 
Hracholusky určitě patří. Díky rekonstrukci vynikla nejen ocelová konstrukce mostu, ale vzniklo ještě 
další spojení, a to díky lávce pro cyklisty," uvedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela 
Krejsová. 

https://www.novinykraje.cz/blog/2020/09/14/most-pres-hracholuskou-prehradu-ziskal-cenu-hejtmana-plzenskeho-kraje/
https://www.novinykraje.cz/blog/2020/09/14/most-pres-hracholuskou-prehradu-ziskal-cenu-hejtmana-plzenskeho-kraje/


 

 



Tipy na víkend 19. a 20. září 

14. 9. 2020 tachovsky.denik.cz  

https://tachovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-19-a-20-zari-vydejte-se-s-
pruvodcem-na-primdu-20200914.html 

Přinášíme přehled víkendových akcí na Tachovsku. 
 

"Stavba roku 
Ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně je o víkendu k vidění putovní 
výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Expozici si lidé budou moci prohlédnout ještě během 
následujícího prodlouženého víkendu. Obec Svojšín získala nominaci do soutěže za úpravu centrální 
části obce. 
KDY: 19. a 20. a 26. až 28. 9. záříKDE: Svojšín 

 

 

  

https://tachovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-19-a-20-zari-vydejte-se-s-pruvodcem-na-primdu-20200914.html
https://tachovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tipy-na-vikend-19-a-20-zari-vydejte-se-s-pruvodcem-na-primdu-20200914.html


Úspěch v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje   

16. 9. 2020 bip.cz 

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-09-uspech-v-ramci-souteze-stavba-roku-plzenskeho-
kraje 

Bytový dům v Radyňské ulici v Plzni, jehož investorem je Biskupství plzeňské uspěl v rámci 
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Získal cenu Krajské hospodářské komory 
v Plzeňském kraji. 
Autorem architektonického návrhu domu je Ing. arch. Jiří Zábran a projektantem Ing. Josef Houška. 
Zhotovitelem stavby je firma Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Realizace stavby probíhala od října 2018 do 
února 2020. Bytový dům má pět podlaží a nachází se v něm celkem dvacet nájemních bytů. 
Hodnocení odborné poroty: 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zachování urbanistického kontextu a za 
výrazově i materiálově netradiční řešení vymezující se vůči často banálnímu, kašírovanému pojednání 
fasád zateplovaných domů. Novostavba členěním své hmoty odkazuje na dvojici starších domů, jež 
nahradila, avšak do ulice zformované v závěru 19. století vnáší současné tvarosloví. Překvapuje 
rozdílnými tvářemi – uzavřené průčelí s rastrem "syrových" cortenových desek, které se stávají 
elementárním dekorem svého druhu, výrazně kontrastuje se světlou a členitou dvorní fasádou. 
O stavbě: 
Bytový dům v Plzni na Slovanech v Radyňské ulici nahradil dva demolované domy, které jsou však ve 
hmotě novostavby stále rozeznatelné. Při návrhu byl kladen důraz na severní uliční fasádu, kam je 
orientovaná krytá pavlač a schodiště. Přísně pravidelný rytmus fasády tvoří děrované plechy z 
materiálu corten, jejichž patina má svůj důvod. Dům se nachází v části města, kde staré domy velmi 
trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda 
domu je kontrastní k uliční fasádě a rozjasňuje svým optimismem pobytovou zahradu. 

 

 

https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-09-uspech-v-ramci-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje
https://www.bip.cz/cs/novinky/2020-09-uspech-v-ramci-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje


 

 

  



Tipy na víkend   

18. 9. 2020 Chebský deník, Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; 

Sokolovský deník; Tachovský deník; Karlovarský deník 

Stavba roku Kdy: 19. a 20. září Kde: Svojšín Za kolik: zdarma Proč přijít: Ve vstupních prostorách 
zámku ve Svojšíně je o víkendu k vidění putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. 

 

 

 

Stavba roku na zámku   

19. 9. 2020 Tachovský deník 

19. a 20. a 26. až 28. 9. září ve Svojšíně 
 
Ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně je o víkendu k vidění putovní 
výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Expozici si lidé budou moci prohlédnout ještě během 
následujícího prodlouženého víkendu. 
Obec Svojšín získala nominaci za úpravu centrální části obce. 

 

  



Nejpovedenější stavby kraje jsou k vidění ve Svojšíně  

20. 9. 2020 regionplzen.cz 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/nejpovedenejsi-stavby-kraje-jsou-k-videni-ve-svojsine-

153227/ 

Putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 začala.  

Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kteří byli oceněni minulý týden, se vydali představit 
se veřejnosti. A nejen oni. Fotky všech staveb, které se letos do klání přihlásily, ukáže putovní 
výstava. Začala ve Svojšíně, kde bude ve vstupních prostorách místního zámku otevřená o víkendech 
až do státního svátku 28. září. Za kultivovanou úpravu centrální části obce získal Svojšín v letošním 
ročníku soutěže nominaci.  
Stavby, které byly oceněny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, ale také všechna ostatní soutěžní 
díla, mohou lidé vidět na putovní výstavě fotografií. Během zářijových víkendů je expozice otevřená 
ve Svojšíně na nově zrekonstruovaném zámku.  

Obec Svojšín byla letos v soutěži nominována za kultivovanou úpravu veřejného prostranství v jejím 
středu. „Centrální část obce – náves ve Svojšíně – je klasický venkovský prostor s liniovou zástavbou 
po stranách procházející silnice. Výrazným prvkem je zámek, který návsi dominuje a uzavírá ji,“ řekl 
Tomáš Petráň, místostarosta Svojšína. „Rekonstrukce byla potřeba kvůli nevyhovujícímu stavu 
povrchů a infrastruktury, který neodpovídal současným potřebám obyvatel a návštěvníků obce. 
Projekt spočíval v komplexním řešení těchto potřeb a kladl důraz na funkčnost, bezpečnost a 
urbanistický vzhled vesnické zástavby,“ doplnil. 
Odborná porota soutěže ocenila hlavně použití tradičních materiálů, díky nimž se tu podařilo vytvořit 
důstojný doplněk rekonstruovaného zámku. Vznikly tady velkorysé plochy pro pěší a zajištěn byl také 
bezbariérový přístup k budově obecního úřadu. 

Výstava 37 stavebních děl, která se účastnila letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, 
bude putovat po Plzeňském kraji. Celkem má 7 zastávek. Tou příští je Spálené Poříčí. 

Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Partnerem je společnost Eurosoftware s.r.o. 

Putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
Zámek Svojšín, Svojšín 1 
Září 2020 – soboty, neděle a státní svátky 10:00–12:00 a 13:00–17:00 

Přehled cen a oceněných staveb v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž – i díky 
svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu. 

Lokalita Bolevec, Plzeň 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za originální schéma zástavby a výrazově čistou 
soudobou architekturu, která dokázala navázat na půvab starých statků a usedlostí.  

Cena poroty 
Knihovna města Spálené Poříčí 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/nejpovedenejsi-stavby-kraje-jsou-k-videni-ve-svojsine-153227/
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/nejpovedenejsi-stavby-kraje-jsou-k-videni-ve-svojsine-153227/


Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává zejména za doplnění nové stavby do 
celkového kontextu historické zástavby v centru obce a rovněž za citlivě řešený interiér. 

Čestné uznání poroty 
Přírodní zahrada a budova mateřské školy, Klenčí pod Čerchovem 
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za nápadité řešení zahrady 
mateřské školy, která má nejlepší předpoklady rozvíjet vnímání nejmladší generace a vzdělávat ji. 

Cena hejtmana Plzeňského kraje 
Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice 
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává především za invenční technické řešení rekonstrukce 
historického mostu a za doplnění atraktivní lávky zvyšující průchodnost územím. 

Cena primátora města Plzně 
Bytový dům Sylván, Plzeň 
Cenu primátora města Plzně získává za soudobý vstup do lokality a vytvoření nové vrstvy obytné 
zástavby Vinic a Sylvánu, za přesvědčivou architektonickou formu a doplnění obytné části o parkově 
upravený vnitroblok.  

Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji 
Bytový dům v Radyňské ulici, Plzeň 
Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji získává pro sílu své formy, výrazovou pestrost, a 
rovněž za své obytné kvality.  

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Bytový dům Papírnická, Plzeň 
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví získává za soudobě řešený obytný celek, který směrem k řece 
otevírá nejen soukromé prostory bytů, ale i poloveřejný prostor terasy a vnitrobloku. 

Cena veřejnosti 
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň 

Odborná porota 
Ing. Milan Froněk – na návrh Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
Ing. arch. Miloslav Bokota – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Mgr. Ing. arch. Petr Klíma – na návrh Obce architektů 
Ing. arch. Aleš Kubalík – člen poroty působící mimo Plzeňský kraj 
Ing. arch. Miloslav Michalec – na návrh Krajského úřadu Plzeňského kraje 
Ing. arch. Edita Míková – na návrh Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
Ing. Jaromíra Škublová – na návrh České komory autorizovaných inženýrů a techniků 

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, primátora města Plzně 
Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu. 



 



Nejpovedenější stavby Plzeňského kraje jsou k vidění ve Svojšíně   

20. 9. 2020 plzenskyrozhled.cz 

https://plzenskyrozhled.cz/nejpovedenejsi-stavby-plzenskeho-kraje-jsou-k-videni-ve-
svojsine/ 

Vítězové soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, kteří byli oceněni minulý týden, se vydali představit 
se veřejnosti. A nejen oni. 
 
Fotky všech staveb, které se letos do klání přihlásily, ukáže putovní výstava. Začala ve Svojšíně, kde 
bude ve vstupních prostorách místního zámku otevřená o víkendech až do státního svátku 28. září. Za 
kultivovanou úpravu centrální části obce získal Svojšín v letošním ročníku soutěže nominaci. 
Výstava ve Svojšíně 
Stavby, které byly oceněny v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, ale také všechna ostatní soutěžní 
díla, mohou lidé vidět na putovní výstavě fotografií. Během zářijových víkendů je expozice otevřená 
ve Svojšíně na nově zrekonstruovaném zámku. 
Obec Svojšín byla letos v soutěži nominována za kultivovanou úpravu veřejného prostranství v jejím 
středu. "Centrální část obce – náves ve Svojšíně – je klasický venkovský prostor s liniovou zástavbou 
po stranách procházející silnice. Výrazným prvkem je zámek, který návsi dominuje a uzavírá ji," řekl 
Tomáš Petráň, místostarosta Svojšína. "Rekonstrukce byla potřeba kvůli nevyhovujícímu stavu 
povrchů a infrastruktury, který neodpovídal současným potřebám obyvatel a návštěvníků obce. 
Projekt spočíval v komplexním řešení těchto potřeb a kladl důraz na funkčnost, bezpečnost a 
urbanistický vzhled vesnické zástavby," doplnil. 
Regenerace obce Svojšín na Tachovsku 
Odborná porota soutěže ocenila hlavně použití tradičních materiálů, díky nimž se tu podařilo vytvořit 
důstojný doplněk rekonstruovaného zámku. Vznikly tady velkorysé plochy pro pěší a zajištěn byl také 
bezbariérový přístup k budově obecního úřadu. 
Výstava 37 stavebních děl, která se účastnila letošního ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, 
bude putovat po Plzeňském kraji. Celkem má sedm zastávek. Tou příští je Spálené Poříčí. 
Více informací o soutěži na www.stavbarokupk.cz. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

https://plzenskyrozhled.cz/nejpovedenejsi-stavby-plzenskeho-kraje-jsou-k-videni-ve-svojsine/
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Dobré příklady táhnou   

22. 9. 2020 Katolický týdeník  

GLOSA Karla Pučelíka 
 
Katolická církev se už několik let musí věnovat investicím, jejichž výnosy zajistí na konci finanční 
podpory státu její běžný provoz. Už jsme v KT psali o několika investičních záměrech. Některé se 
nezdařily, jiné se už dnes ukazují jako velice slibné. V plzeňské diecézi se třeba rozhodli směřovat 
církevní peníze také do realit. A zdá se, že zatím úspěšně. 
Stavba bytového domu v plzeňské Radyňské ulici, jejímž investorem je právě biskupství, si minulý 
týden dokonce vysloužila jednu z cen v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Dům je to 
skutečně netradiční, nepřehlédnutelný (v dobrém smyslu slova) a okolí plné uniformních fasád 
příjemně osvěžuje. Církev zde ukazuje, jak umí jít s dobou – vždyť nová výstavba je přesně to, co 
obyvatelé (zejména mladé rodiny) ve městech skutečně potřebují. 
Promyšlené a po všech stránkách dotažené projekty navíc města kultivují a mění k lepšímu. 
Investování do nemovitostí je každopádně i konzervativním a zároveň finančně smysluplným plánem, 
který může sloužit jako pevný základ církevního podnikání. Uvidíme, co bude dál, dobré příklady prý 
táhnou. 

 

  



Tipy deníku   

24. 9. 2020 Tachovský deník  

Šéfredaktor Tachovského deníku Jiří Kohout doporučuje 
 
Stavba roku na výstavě 
 
26. až 28. září ve Svojšíně Ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně bude během prodlouženého 
víkendu k vidění putovní výstava Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Obec Svojšín získala nominaci 
do soutěže za úpravu centrální části obce, kde uplatnila především tradiční materiály. 

 

  



Tip na víkend: Cestovatel bude vyprávět   

24. 9. 2020 tachovsky.denik.cz  

https://tachovsky.denik.cz/tipy-na-vikend/tip-na-vikend-cestovatel-bude-vypravet-a-vodaci-
zamknou-mzi-20200924.html 

… 
Po celý prodloužený víkend bude možné navštívit výstavu ve vstupních prostorách zámku ve Svojšíně. 
Jedná se o putovní výstavu Stavba roku Plzeňského kraje 2019. Obec Svojšín získala nominaci do 
soutěže za úpravu centrální části obce, kde uplatnila především tradiční materiály 
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Ceny nejlepším stavbám byly rozdány  

7. 10. 2020 Plzeňský rozhled 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samo statných 
rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala 
zároveň vítězem internetové− ho hlasování a zasloužila si tak Cenu veřejnosti. Celkem se do hlasování 
zapojilo 2638 lidí a nejúspěšnější stavba Konplan oslovila přes 400 z nich.  
 
Cenu poroty za přirozené začlenění nové stavby do historického centra obce a za citlivý interiér 
získala Knihovna města Spálené Poříčí, kterou předala radní Plzeňského kraje pro oblast životního 
prostředí a zemědělství a ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji Mgr. Radka 
Trylčová.  
 
Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. 
Také Cenu Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji, která je odborným garantem soutěže, 
získala stavba určená pro bydlení.  
 
„Bytový dům v Radyňské ulici si cenu zasloužil zejména za to, jak se svým netradičním řešením 
vymezuje vůči často banálnímu pojednání fasád zateplovaných domů. Zvenčí překvapuje syrovými 
plechovými deskami s rezavou patinou, a přitom zapadá do kontextu ulice, zformované v závěru 19. 
sto− letí. Je třeba ocenit také jeho obytné kvality,“ řekl předseda představenstva hospodářské 
komory Petr Chvojka. 

 

 


