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datum

název článku

zdroj

18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl
23. 3. 2021 zahájen
Byl zahájen 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského
23. 3. 2021 kraje

www.plzensky-kraj.cz
zapadoceskydenik.cz

Plzeňský kraj hledá stavbu roku, soutěž probíhá v sedmi
23. 3. 2021 kategoriích

QAP.cz

23. 3. 2021 Plzeňský kraj opět bude hledat své stavby roku

Plzen.cz

V Plzeňském kraji bude soutěžit řada zajímavých loňských
23. 3. 2021 staveb

seznamzpravy.cz

Začal boj o stavbu roku, šanci může dostat tramvajová trať i
24. 3. 2021 park
Plzeňský deník
24. 3. 2021 Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala

plzen.eu

24. 3. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje

Krajská hospodářská
komora v PK

O titul Stavba roku Plzeňského kraje se utká řada
24. 3. 2021 zajímavých projektů

plzenska.drbna.cz

24. 3. 2021 Vyhlásili soutěž Stavba roku Plzeňského roku

Právo

24. 3. 2021 Stavby roku bude letos hledat Plzeňský kraj

ZAK TV

Další ročník krajské Stavby roku byl zahájen. Přihlašujte
24. 3. 2021 loni vzniklé skvosty

regionplzen.cz

24. 3. 2021 Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala

kurzy.cz

26. 3. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020

Stavbaweb.cz

26. 3. 2021 Kraj hledá stavbu roku

5plus2

1. 4. 2021 Jak žije Plzeňský kraj

ZAK TV

18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl
7. 4. 2021 zahájen

sps.cz

2. 6. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020

mpo.cz

17. 6. 2021 O titul Stavba roku se bude letos ucházet 40 staveb

region24.cz

17. 6. 2021 O titul Stavba roku se bude letos ucházet 40 staveb

regionplzen.cz

17. 6. 2021 O titul Stavba roku se bude ucházet 40 staveb

domazlice.mistniportal.cz

V Plzeňském kraji soutěží o titul Stavba roku 40 loňských
17. 6. 2021 objektů
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se letos uchází
18. 6. 2021 rekordních 40 objektů

stavebniserver.com
plzenska.drbna.cz

20. 6. 2021 O titul Stavba roku Plzeňského kraje se utká 40 staveb

plzen.cz

Přihlašování do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
21. 6. 2021 2020 skončilo

www.plzensky-kraj.cz

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 jsou
1. 7. 2021 vyhlášeny. Veřejnost může hlasovat.
1. 7. 2021 O titul Stavba roku zabojuje 22 ze 40 přihlášených objektů
Nominaci na titul v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
1. 7. 2021 získalo 22 objektů ze 40 přihlášených
Kulturní centrum Pivovar bojuje o titul Stavba roku
1. 7. 2021 Plzeňského kraje
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www.plzensky-kraj.cz
plzen.cz
plzenska.drbna.cz
domazlice.eu

datum

název článku
V Plzeňském kraji bylo nominováno na Stavbu roku 22 ze
2. 7. 2021 40 přihlášených objektů

zdroj

2. 7. 2021 Dáte hlas klášteru?

chotesov.zestoda.net
Spolek Klášter Chotěšov Facebook

2. 7. 2021 Dáte hlas rekonstrukci v soutěži Stavba roku?
O titul Stavba roku Plzeňského kraje bojují dvě
3. 7. 2021 rekonstrukce z Domažlicka
Rezidence Javor v Železné Rudě byla nominována na
4. 7. 2021 Stavbu roku Plzeňského kraje

stavebniklub.cz

domazlicky.denik.cz
tvbydleni.cz

Stavbou roku 2020 Plzeňského kraje se může stát i
4. 7. 2021 Rezidence Javor v Železné Rudě

tvarchitect.com

Domažlice: Kulturní centrum Pivovar bojuje o titul Stavba
5. 7. 2021 roku Plzeňského kraje

parlamentnilisty.cz

5. 7. 2021 Krajská stavba roku už zná nominované stavby. Hlasujte

regionplzen.cz

Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku Plzeňského
7. 7. 2021 kraje 2020
Co se líbí vám? O titul stavby roku se uchází altán i
8. 7. 2021 tramvajová trať
Plzeň: Veřejnost může hlasovat o titul Stavba roku
8. 7. 2021 Plzeňského kraje 2020

plzen.eu
plzensky.denik.cz
parlamentnilisty.cz

12. 7. 2021 Hlasujte pro cyklostezku Vejprnice - Skrvňany

vejprnice.cz

Stavba roku Plzeňského kraje 2020: Hamr i Rakováček
12. 7. 2021 jsou ve finále

rokycansky.denik.cz

Kulturní centrum Pivovar Domažlice bojuje o titul Stavba
13. 7. 2021 roku Plzeňského kraje
Nominace Mariánské Týnice na titul Stavba roku
13. 7. 2021 Plzeňského kraje 2020

kamelot.cz
marianskatynice.cz

14. 7. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje

mestostod.cz

15. 7. 2021 Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje

santini.cz
Plzeňský kraj
- youtube.com

16. 7. 2021 Vyberte nejlepší STAVBU ROKU!

Na Stavbu roku Plzeňského kraje jsou nominované i
22. 7. 2021 kontroverzní projekty
idnes.cz
Pavilon Zlaté rybky v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
22. 7. 2021 2020
zooplzen.cz
Stavby z Klatovska můžete podpořit v boji o Stavbu roku
29. 7. 2021 Plzeňského kraje

klatovsky.denik.cz

31. 8. 2021 Blíží se vyhlášení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2020 plzensky-kraj.cz
1. 9. 2021 Blíží se vyhlášení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2020 sps.cz
1. 9. 2021 Blíží se vyhlášení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2020 regionplzen.cz
9. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze

khkvpk.cz

9. 9. 2021 Stavba roku plzeňského kraje 2020

zabran.cz

Stavbami roku Plzeňského kraje jsou dokončený ambit,
10. 9. 2021 pivovar i dům ve svahu

denik.cz

Plzeňský kraj zná stavby roku. Bodovala Mariánská Týnice
10. 9. 2021 nebo pivovar
nasregion.cz
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datum

název článku
Plzeňský kraj: Stavbami roku jsou dokončený ambit,
11. 9. 2021 pivovar a dům ve svahu

zdroj
parlamentnilisty.cz

Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve
10. 9. 2021 svahu

kurzy.cz

Plzeňský kraj zná své stavby roku 2020. Ceny poroty
10. 9. 2021 získaly Rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě

tvbydleni.cz

Ceny dostaly v kraji dostavba ambitu, rodinný dům ve
10. 9. 2021 svahu i pivovar

idnes.cz

Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar i dům ve
10. 9. 2021 svahu

klatovsky.denik.cz

Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve
10. 9. 2021 svahu
Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar a dům ve
10. 9. 2021 svahu
10. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 už zná své tři vítěze

QAP.cz
plzen.eu
plzenskyrozhled.cz

Stavbami roku jsou Mariánská Týnice, Pivovar Domažlice a
10. 9. 2021 atriový dům
regionplzen.cz
Plzeňský kraj zná své stavby roku 2020. Ceny poroty
10. 9. 2021 získaly Rezidence Klostermann a Javor v Železné Rudě
10. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2020
Stavbami roku jsou dokončený ambit, pivovar i dům ve
10. 9. 2021 svahu
Ceny dostaly v kraji dostavba ambitu, rodinný dům ve
10. 9. 2021 svahu i pivovar

tvarchitect.com
klatovy.cz
domazlicky.denik.cz
forbi.cz

10. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Domažlický pivovar vyhrál v soutěži Stavba roku
10. 9. 2021 Plzeňského kraje 2020

palis.cz

10. 9. 2021 Stavby roku Plzeňského kraje 2020 byly vyhlášeny

plzensky-kraj.cz

domazlice.eu

Domažlice získaly titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020,
10. 9. 2021 podívejte!
novinykraje.cz
V soutěži stavba roku Plzeňského kraje zabodoval
10. 9. 2021 dokončený ambit Mariánské Týnice
plzenska.drbna.cz
Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila
10. 9. 2021 tramvajovou trať. Co odborníci?
Ceny dostaly v kraji dostavba ambitu, rodinný dům ve
10. 9. 2021 svahu i pivovar

plzen.cz
impuls.cz

10. 9. 2021 Ceny dostaly unikátní dostavba i rodinný dům

Deník Mladá fronta DNES Plzeňský kraj (str. 11)

11. 9. 2021 Mariánská Týnice - Stavba roku Plzeňského kraje 2020

marianskatynice.cz

13. 9. 2021 ZAK zprávy (13. 9. 2021)

zaktv.cz

Palis Plzeň - oslava 30. výročí i titul stavba roku
13. 9. 2021 Plzeňského kraje 2020

denik.cz

14. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze

sps.cz

17. 9. 2021 Stavbou roku je pivovar

5plus2 - Domažlicko

Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského
20. 9. 2021 kraje 2020. Od úterý ji můžete navštívit v Rokycanech

plzenoviny.cz

4

datum

název článku
Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze. Titul
získaly tři z nominovaných staveb, vyhlášeny byly také
20. 9. 2021 další ocenění včetně Ceny veřejnosti.

zdroj

mpo.cz

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 pro pivovar
20. 9. 2021 potvrzuje referenční list

domazlice.eu

Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského
21. 9. 2021 kraje 2020

plzenskenovinky.cz

V Rokycanech můžete navštívit putovní výstavu soutěže
22. 9. 2021 Stavba roku
Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku. První
22. 9. 2021 zastávkou jsou Rokycany
22. 9. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020

regionplzen.cz
nasregion.cz
rokycany.cz

Naše realizace Kulturní centrum Domažlice z kategorie
Rekonstrukce budov se stala vítězem soutěže Stavba roku
22. 9. 2021 Plzeňského kraje - 2020
arbyd.cz
Domažlice: Domažlický pivovar vyhrál v soutěži Stavba
30. 9. 2021 roku Plzeňského kraje 2020

parlamentnilisty.cz

1. 10. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020

marianskatynice.cz

Vítězná Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě
5. 10. 2021 doma

regionplzen.cz

5. 10. 2021 V Mariánské Týnici začala putovní výstava Stavba roku

qap.cz

Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě soutěže
6. 10. 2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020
plzenoviny.cz
18. 10.
klenci.cz
2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020
18. 10.
2021 Stavba roku Plzeňského kraje 2020

pobezovice.cz
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Ve Stavbě roku má šanci tramvajová trať i park
27.03.2021 Plzeňský deník - (pro)
Odkaz na originál
Plzeňský kraj – Osmnáctý ročník prestižní veřejné
soutěže Stavba rokuPlzeňského kraje společně vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona
Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do
soutěže přihlašovat až do 21. května 2021. O titul Stavbaroku Plzeňského kraje se mohou
ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu od 1.

Stavba roku Plzeňského kraje 2020
26.03.2021 stavbaweb.cz
Odkaz na originál
2021) O titul se mohou ucházet stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v loňském
roce Stavba roku Plzeňského kraje 2020 Nový ročník prestižní veřejné
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona
Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka.

Kraj hledá stavbu roku
26.03.2021 5plus2 - LADISLAV VAINDL
Odkaz na originál
Prestižní titul mohou získat objekty dokončené v loňském roce v regionu PLZEŇSKÝ KRAJ /
Investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci mohou až do 21. května přihlásit objekt
dokončený v loňském roce do prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. O vítězi bude
rozhodovat v sedmi kategoriích sedmičlenná porota. Prostřednictvím internetového
hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s
ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne 9.

Vyhlásili soutěž Stavba roku Plzeňského kraje
24.03.2021 Právo - Jiří Šolc
Odkaz na originál
Již osmnáctý ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského krajevčera společně
vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS), za město Plzeň primátor Martin
Baxa (ODS) a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr
Chvojka. Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2020 je možné do soutěže
přihlašovat do 21. května 2021. Tento ročník bude provázet šťastná sedmička.
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V Plzeňském kraji bude soutěžit řada zajímavých loňských staveb
23.03.2021 ČTK
března (ČTK) - Díky oživení stavebnictví v posledních třech letech vzniklo také loni
v Plzeňském kraji hodně zajímavých staveb, více než v předchozích letech recese oboru.
Loni se v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 sešlo rekordních 37 přihlášek, což bylo
za Zlínským krajem druhé nejvyšší číslo ze 14 regionů. Obce, investoři, stavebníci a vlastníci
mohou podávat přihlášky do 18. ročníku ode dneška do 21. května.

Stavby roku bude letos hledat Plzeňský kraj
24.03.2021 ZAK TV - Zprávy ZAK TV
Odkaz na nahrávku
redaktorka Stavby roku bude letos hledat Plzeňský kraj. Stavby dokončené v roce 2020
mohou už nyní do soutěže přihlašovat investoři, projektanti, zhotovitelé i vlastníci. O
udělení sedmi cen bude rozhodovat 7 porotců. Soutěžními kategoriemi jsou třeba
novostavby, dopravní a inženýrské stavby i stavby průmyslové. Uzávěrka přihlášek nových
objektů je 21. května. Vítězové pak budou vyhlášeni 9. září.

Začal boj o stavbu roku, šanci může dostat tramvajová trať i park
24.03.2021 plzensky.denik.cz - Lenka Prokšová
Odkaz na originál
Osmnáctý ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v úterý společně
vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa
a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňskémkraji její předseda Petr Chvojka. Stavby
dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat od úterý 23. března až do 21.
května 2021. "Současný osmnáctý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude
provázet šťastná sedmička.

Další ročník krajské Stavby roku byl zahájen. Přihlašujte loni vzniklé skvosty
24.03.2021 regionplzen.cz
Odkaz na originál
Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v úterý společně
vyhlásili hejtmanka Ilona Mauritzová, primátor Plzně Martin Baxa a předseda krajské
hospodářské komory Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže
přihlašovat od dnešního dne až do 21. května 2021. I v letošním roce se přes probíhající
pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v souvislosti s prezentací inženýrských projektů
ČKAIT.

7

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala
24.03.2021 plzen.eu - Plzně Dominikánská Plzeň
Odkaz na originál
Veřejná soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala v úterý 23. března. Do jejího
letošního 18. ročníku se mohou přihlašovat stavby dokončené v roce 2020 do 21. května
2021 . Titul se bude udělovat v sedmi soutěžních kategoriích. Soutěž vyhlásili
za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za
Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka.

V Plzeňském kraji bude soutěžit řada zajímavých loňských staveb
23.03.2021 seznam.cz - ČTK
Odkaz na originál
Díky oživení stavebnictví v posledních třech letech vzniklo také loni v Plzeňském kraji hodně
zajímavých staveb, více než v předchozích letech recese oboru. Loni se v
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 sešlo rekordních 37 přihlášek, což bylo za
Zlínským krajem druhé nejvyšší číslo ze 14 regionů. Obce, investoři, stavebníci a vlastníci
mohou podávat přihlášky do 18. ročníku ode dneška do 21. května. "Soutěž si klade za cíl
přispět ke zvyšování kvality staveb v regionu, projektanti i stavebníci ji považují za prestižní
a úspěchy se chlubí," řekli zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Froněk a České
komory autorizovaných inženýrů a techniků Robert Špalek.

Plzeňský kraj opět bude hledat své stavby roku
23.03.2021 plzen.cz - Marie Osvaldová
Odkaz na originál
ročník Stavby roku Plzeňského kraje tak bude nabitý. Stavby dokončené v roce 2020 se
mohou do soutěže přihlašovat od dnešního dne až do 21. května 2021. Sedm porotců bude
rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi soutěžních
kategorií. Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci.
Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení,
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná
prostranství.

18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl zahájen
23.03.2021 plzensky-kraj.cz - Mgr René Zeithaml
Odkaz na originál
Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili 23.
března 2021 za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin
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Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka.
Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat až do 21. května 2021. I v
letošním roce se přes probíhající pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v souvislosti s
prezentací inženýrských projektů ČKAIT.

Byl zahájen 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
23.03.2021 zapadoceskydenik.cz
Odkaz na originál
Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili
za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za
Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. udělen jedné
stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má porota právo tento titul neudělit.

U nádraží je nové parkoviště, město chystá další investice
17.04.2021 rokycansky.denik.cz - Václav Havránek
Odkaz na originál
Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje? Do užšího finále v
klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice. Velkou radost mám
také z dalších úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už jde o druhou
příčku ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži Přívětivý
úřad. Co ještě se povedlo? Začali jsme budovat další fázi vysokorychlostní metropolitní
optické sítě, která propojuje třeba úřady a školy.

Rakovský potok je dál výzvou Rakovský potok zůstává dál výzvou
14.04.2021 Týdeník Klatovska - VÁCLAV HAVRÁNEK
Odkaz na originál
Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje? Do užšího finále v
klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice. Velkou radost mám
také z dalších úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už jde o druhou
příčku ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži Přívětivý
úřad. - Co ještě se ve městě povedlo? Začali jsme budovat další etapu vysokorychlostní
metropolitní optické sítě, která propojuje například úřady a školy.

Rakovský potok je dál výzvou
14.04.2021 Týdeník Domažlicko - VÁCLAV HAVRÁNEK
Odkaz na originál
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Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje? Do užšího finále v
klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice. pokračování na str. 4
Rakovský potok zůstává dál výzvou dokončení ze strany 3 Velkou radost mám také z dalších
úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už jde o druhou příčku ve
srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži Přívětivý úřad.

Kraj hledá Stavbu roku
01.04.2021 5plus2 - (lad)
Odkaz na originál
PLZEŇSKÝ KRAJ / Investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci mohou až do 21. května
přihlásit objekt dokončený v loňském roce do prestižní
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. O vítězi bude rozhodovat v sedmi kategoriích
sedmičlenná porota. Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu
také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci
slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne 9.

Ve Stavbě roku má šanci tramvajová trať i park
27.03.2021 Plzeňský deník - (pro)
strana: 3 rubrika: Region - Zpravodajství
Vyšlo také v: Domažlický deník; Klatovský deník; Rokycanský deník; Tachovský deník
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (3); Plzeňského (3); roku (3); Stavba (3); kraj (2); Plzeňský (2); kraji;
Plzeňském

Plzeňský kraj – Osmnáctý ročník prestižní veřejné
soutěže Stavba rokuPlzeňského kraje společně vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona
Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru
v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do
soutěže přihlašovat až do 21. května 2021. O titul Stavbaroku Plzeňského kraje se mohou
ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu od 1.
ledna 2020 do 31. prosince 2020, přihlásit je mohou investoři, projektanti, zhotovitelé nebo
vlastníci. "Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné.
V současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých
kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava

10

parku U Ježíška či rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na atletickém stadionu ve
Skvrňanech, ale ve hře jsou i další projekty," uvedl primátor Baxa.

Stavba roku Plzeňského kraje 2020
26.03.2021 stavbaweb.cz
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (14); Plzeňského (14); roku (12); Stavba (11); kraj (4); Plzeňský (4); kraji (3);
Plzeňském (3); Stavby

(26. 3. 2021) O titul se mohou ucházet stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v
loňském roce
Stavba roku Plzeňského kraje 2020
Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili
za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou
hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce
2020 se mohou do soutěže přihlašovat až do 21. května 2021. I v letošním roce se přes
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probíhající pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v souvislosti s prezentací inženýrských
projektů ČKAIT.
Odstartoval již 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, který bude provázet
šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby
rozdělené do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou
ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2020.
"Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen
můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují
proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus,
jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze
investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří," uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona
Mauritzová.
Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi
jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.
"Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V
současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých
kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava
parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na
Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové
akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo," uvedl
primátor města Plzně Martin Baxa.
Přihláška, která musí být podána nejpozději 21. května 2021, musí obsahovat všechny
požadované přílohy a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Následně
bude všechny řádně přihlášené stavby posuzovat odborná porota. V každé soutěžní kategorií
určí nominace, ze kterých se budou vybírat vítězné stavby. Porota určí vítěze titulu Stavba roku
Plzeňského kraje, který může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má
porota právo tento titul neudělit. Další udělované ceny jsou Cena poroty, Cena
hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve
stavebnictví.
"18. ročník soutěže znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro
přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou
soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň
architektury a stavebnictví v našem regionu," říká Petr Chvojka, předseda představenstva
Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena
veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které
proběhne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je
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společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.
"Rok 2021 nastoluje nové standardy, neboť tento ročník soutěže bude realizován online. To s
sebou přináší nové výzvy, které možná povedou k tomu, že se soutěže zúčastní dokonce více lidí.
Otevírají se zcela nové možnosti jak pro organizátory, tak i pro účastníky," řekl Stephan
Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je partnerem
soutěže již třetím rokem.
Odborná porota má právo doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. V
případě, že se jejich přihlašovatelé rozhodnou celostátní soutěže účastnit, přispěje
jim Plzeňský kraj a město Plzeň na přihlašovací poplatek.
Novinka letošní soutěže vznikla ve snaze propagovat kvalitní stavební a technologické
inženýrské návrhy, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, a to v souvislosti s již
tradičním vyhlášením výsledků samostatné soutěže o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. Cena
nově může být vybrána jak ze staveb přihlášených do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, tak ze staveb, stavebních projektů a technologií
samostatně přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. Nejen
vítězné, ale rovněž projekty přihlášené a nominované samostatnou odbornou porotou ČKAIT,
budou zveřejněny na webových stránkách a dalších výstupech
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.
"Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou
ČKAIT, sdružuje v našem kraji přibližně 2000 odborníků ze všech stavebních profesí, kteří se
přímo podílejí na přípravě i realizaci hodnocených staveb jako projektanti nebo stavbyvedoucí,"
říká Luděk Vejvara, předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT. "Komora má svoji vlastní soutěž
nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje, která není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo
na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební
postupy a technologie. Podmínky účasti v soutěži Ceny ČKAIT jsou vyhlášeny současně s tiskovou
konferencí Stavby rokuPlzeňského kraje dne 23. 3. 2021," dodává Luděk Vejvara.
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 a další informace jsou k dispozici
na www.stavbarokupk.cz.
tisková zpráva
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Kraj hledá stavbu roku
26.03.2021 5plus2 - LADISLAV VAINDL
strana: 1
Odkaz na originál
Klíčová slova: KRAJ; kraje; Plzeňského; PLZEŇSKÝ; roku; Stavba

Prestižní titul mohou získat objekty dokončené v loňském roce v regionu
PLZEŇSKÝ KRAJ / Investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci mohou až do 21. května
přihlásit objekt dokončený v loňském roce do prestižní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. O
vítězi bude rozhodovat v sedmi kategoriích sedmičlenná porota. Prostřednictvím internetového
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hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s
ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne 9. září 2021 v
Měšťanské besedě v Plzni. Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov,
stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové
stavby a veřejná prostranství.
"Rok 2021 nastoluje nové standardy, neboť tento ročník soutěže bude realizován online. To s
sebou přináší nové výzvy, které možná povedou k tomu, že se soutěže zúčastní dokonce více lidí.
Otevírají se zcela nové možnosti jak pro organizátory, tak i pro účastníky," řekl jeden z partnerů
soutěže Stephan Kronmüller. V loňském roce byla v regionu dokončena například rekonstrukce
areálu domažlického pivovaru nebo výstavba tramvajové tratě na plzeňských Borských polích.

Vyhlásili soutěž Stavba roku Plzeňského kraje
24.03.2021 Právo - Jiří Šolc
strana: 11 rubrika: Jihozápadní Čechy
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraj (2); kraje (2); Plzeňského (2); Plzeňský (2); roku (2); Stavba (2); kraji;
Plzeňském

Již osmnáctý ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje včera společně
vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS), za město Plzeň primátor Martin
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Baxa (ODS) a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka.
Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2020 je možné do soutěže přihlašovat do
21. května 2021. Tento ročník bude provázet šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat
o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi soutěžních kategorií.
Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi
jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.
"Stavby, které financuje město, bývají v soutěži úspěšné. V současné době vybíráme objekty,
které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých kategoriích by to mohly být například výstavba
tramvajové tratě na Borských polích, úprava parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště,
rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba
ubytovacího zařízení pro žáky hokejové akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se
město významně finančně podílelo," uvedl primátor Baxa.
"Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen
můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují
proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus,
jednou z nejdůležitějších součástí," sdělila hejtmanka Mauritzová.
Ředitel krajské hospodářské komory Petr Chvojka věří, že se soutěž stala uznávanou a
respektovanou. "Osmnáctý ročník soutěže znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti.
Věřím, že nejen pro přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku Plzeňského kraje stala
uznávanou a respektovanou soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a
podtrhují vysokou úroveň architektury a stavebnictví v našem regionu," uvedl Chvojka.

V Plzeňském kraji bude soutěžit řada zajímavých loňských staveb
23.03.2021 ČTK
rubrika: sta pol pod zdr efm
Klíčová slova: kraje (2); Plzeňského (2); kraji; Plzeňském; roku; Stavba
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Plzeň 23. března (ČTK) - Díky oživení stavebnictví v posledních třech letech vzniklo také loni
v Plzeňském kraji hodně zajímavých staveb, více než v předchozích letech recese oboru. Loni se
v soutěži Stavba roku Plzeňskéhokraje 2020 sešlo rekordních 37 přihlášek, což bylo za Zlínským
krajem druhé nejvyšší číslo ze 14 regionů. Obce, investoři, stavebníci a vlastníci mohou podávat
přihlášky do 18. ročníku ode dneška do 21. května. Soutěž si klade za cíl přispět ke zvyšování
kvality staveb v regionu, 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 Robert Špalek.
O velkém množství zajímavých loňských staveb ze všech oborů stavebnictví hovořili i hejtmanka
Ilona Mauritzová (ODS) a plzeňský primátor Martin Baxa (ODS). Hejtmanka neuvedla konkrétně
své favority. "O vítězství by se mohly ucházet třeba výstavba tramvajové tratě na Borských
polích, úprava parku U Ježíška včetně osvětleného schodiště, rozcvičovna atletického tunelu ve
Skvrňanech a ubytovna pro hokejovou akademii," míní Baxa.
Člen poroty Miloslav Michalec apeloval na veřejnou správu, aby i v koronavirové krizi
připravovala nové projekty pro další roky. Podle Froňka bude ale stavební aktivita záležet na
rozpočtech krajů, měst a obcí, které se proti běžným letům propadly. Baxa uvedl, že Plzeň
výstavu v posledních letech posiluje. "Loni byl ještě pokles malý, protože dojížděly stavby z
minulých let. Letos asi bude větší, ale ve stavebnictví se vždy krize projeví až jako v posledním
sektoru. Další roky se budou vyvíjet podle toho, kolik peněz bude mít stát," uvedl Špalek.
Investice v soukromém sektoru budou omezené, což vyplývá už ze současného omezování
výroby. Podle Špalka loni vzniklo v regionu zejména hodně bytů. Do budoucna ale převládnou
přestavby a rekonstrukce, míní Froněk.
Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 21. května a vítězové budou vyhlášeni 9. září.
"Porota objede všechny stavby a pohovoří s investory a mnohdy i s projektanty," řekl Michalec.
Obce se podle něj dokážou z vítězství radovat tako jako předloni Planá, která ho oslavila
tancovačkou na náměstí.
Stavbami Plzeňského kraje 2019 se staly novostavba administrativní budovy německé firmy
Konplan a samostatné rodinné domy se zahradami nazvané Lokalita Bolevec, obě v Plzni.
Václav Prokš hj
Stavby roku bude letos hledat Plzeňský kraj
24.03.2021 ZAK TV - Zprávy ZAK TV
pořadí: 4
Odkaz na nahrávku
Klíčová slova: kraj; Plzeňský; roku; Stavby
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redaktorka
Stavby roku bude letos hledat Plzeňský kraj. Stavby dokončené v roce 2020 mohou už nyní do
soutěže přihlašovat investoři, projektanti, zhotovitelé i vlastníci. O udělení sedmi cen bude
rozhodovat 7 porotců. Soutěžními kategoriemi jsou třeba novostavby, dopravní a inženýrské
stavby i stavby průmyslové. Uzávěrka přihlášek nových objektů je 21. května. Vítězové pak
budou vyhlášeni 9. září.
Začal boj o stavbu roku, šanci může dostat tramvajová trať i park
24.03.2021 plzensky.denik.cz - Lenka Prokšová
Odkaz na originál
Klíčová slova: roku (5); Stavba (5); kraje (4); Plzeňského (4); kraj (3); Plzeňský (3); kraji (2);
Plzeňském (2)

Osmnáctý ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v úterý společně
vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za
Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňskémkraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené
v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat od úterý 23. března až do 21. května 2021.
"Současný osmnáctý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude provázet šťastná
sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené
do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou ucházet všechny
stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí od 1. ledna 2020 do 31.
prosince 2020. Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci.
Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení,
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná
prostranství. "Stavby, které financuje město, bývají v
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V současné době zatím vybíráme objekty, které
by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých kategoriích by to mohly být například výstavba
tramvajové tratě na Borských polích, úprava parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště,
rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba
ubytovacího zařízení pro žáky hokejové akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se
město významně finančně podílelo," uvedl primátor Baxa.
"Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen
můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují
proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus,
jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze
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investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří," sdělila hejtmanka Mauritzová. "Osmnáctý
ročník soutěže znamená osmnáct let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro
přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou
soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň
architektury a stavebnictví v našem regionu," řekl předseda představenstva Krajské hospodářské
komory v Plzeňském kraji Petr Chvojka.
URL| https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/zacal-boj-o-stavbu-roku-sanci-muze-dostattramvajova-trat-i-park-20210324.html

Další ročník krajské Stavby roku byl zahájen. Přihlašujte loni vzniklé skvosty
24.03.2021 regionplzen.cz
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (26); Plzeňského (26); roku (19); Stavba (18); kraj (6); kraji (6); Plzeňském
(6); Plzeňský (6); Stavby

Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v úterý společně vyhlásili
hejtmanka Ilona Mauritzová, primátor Plzně Martin Baxa a předseda krajské hospodářské
komory Petr Chvojka.
Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat od dnešního dne až do 21.
května 2021. I v letošním roce se přes probíhající pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v
souvislosti s prezentací inženýrských projektů ČKAIT.
Odstartoval již 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, který bude provázet
šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby
rozdělené do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou
ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
"Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen
můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují
proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus,
jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze
investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří," uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona
Mauritzová.
Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi
jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.
"Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského krajeúspěšné. V
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současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých
kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava
parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu
na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové
akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo," uvedl
primátor města Plzně Martin Baxa.
Přihláška, která musí být podána nejpozději 21. května 2021, musí obsahovat všechny
požadované přílohy a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Následně
bude všechny řádně přihlášené stavby posuzovat odborná porota. V každé soutěžní kategorií
určí nominace, ze kterých se budou vybírat vítězné stavby. Porota určí vítěze titulu Stavba roku
Plzeňského kraje, který může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má
porota právo tento titul neudělit. Další udělované ceny jsou Cena poroty, Cena
hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve
stavebnictví.
"18. ročník soutěže znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro
přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou
soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň
architektury a stavebnictví v našem regionu," říká Petr Chvojka, předseda představenstva
Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena
veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které
proběhne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je
společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.
"Rok 2021 nastoluje nové standardy, neboť tento ročník soutěže bude realizován online.
To s sebou přináší nové výzvy, které možná povedou k tomu, že se soutěže zúčastní dokonce
více lidí. Otevírají se zcela nové možnosti jak pro organizátory, tak i pro účastníky," řekl Stephan
Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je partnerem
soutěže již třetím rokem.
Odborná porota má právo doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. V
případě, že se jejich přihlašovatelé rozhodnou celostátní soutěže účastnit, přispěje
jim Plzeňský kraj a město Plzeň na přihlašovací poplatek.
Novinka letošní soutěže vznikla ve snaze propagovat kvalitní stavební a technologické
inženýrské návrhy, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, a to v souvislosti s již
tradičním vyhlášením výsledků samostatné soutěže o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. Cena
nově může být vybrána jak ze staveb přihlášených do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, tak ze staveb, stavebních projektů a technologií
samostatně přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. Nejen
vítězné, ale rovněž projekty přihlášené a nominované samostatnou odbornou porotou ČKAIT,
budou zveřejněny na webových stránkách a dalších výstupech
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soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.
"Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou
ČKAIT, sdružuje v našem kraji přibližně 2000 odborníků ze všech stavebních profesí, kteří se
přímo podílejí na přípravě i realizaci hodnocených staveb jako projektanti nebo stavbyvedoucí,"
říká Luděk Vejvara, předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT. "Komora má svoji vlastní soutěž
nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje, která není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo
na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební
postupy a technologie. Podmínky účasti v soutěži Ceny ČKAIT jsou vyhlášeny současně s tiskovou
konferencí Stavby rokuPlzeňského kraje dne 23. 3. 2021," dodává Luděk Vejvara.
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 a další informace jsou k dispozici
na www.stavbarokupk.cz.
Kontakt pro přihlašovatele:
Ingrid Havránková
E-mail: ingrid@maxevent.cz
Tel.: 725 745 788
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 Plzeňskémkraji.
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 hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města
Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).
Odborná porota
Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů
Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka– člen poroty působící mimo Plzeňskýkraj
Ing. arch. Vladimíra Leníčková – členka poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
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- odborná porota může titul udělit v každé kategorii, ale má právo titul neudělit
Cena poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Novostavba KONPLAN s.r.o., Plzeň (kat. A)
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 je udělen za suverénní architektonický počin, jenž –
i díky svým urbanistickým kvalitám – výrazně překonává měřítko regionu.
Lokalita Bolevec (kat. C)
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 (kat. A)
Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2019 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 (kat. B)
Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2019 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 (kat. D)
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 (kat. C)
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 (kat. C)
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
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Bytový dům Papírnická, Plzeň (kat. C)
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 (kat. A)

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala
24.03.2021 plzen.eu - Plzně Dominikánská Plzeň
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (6); Plzeňského (6); roku (5); Stavba (5); kraji (2); Plzeňském (2); kraj;
Plzeňský

Veřejná soutěž Stavba roku Plzeňského kraje odstartovala v úterý 23. března. Do jejího
letošního 18. ročníku se mohou přihlašovat stavby dokončené v roce 2020 do 21. května 2021.
Titul se bude udělovat v sedmi soutěžních kategoriích. Soutěž vyhlásili
za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou
hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka.
"Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského krajeúspěšné. V
současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých
kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava
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parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na
Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové
akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo," uvedl
primátor města Plzně Martin Baxa.
Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi
jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.
Řádně přihlášené stavby posoudí odborná porota. V každé soutěžní kategorií určí nominace, ze
kterých se vyberou vítězné stavby. Porota určí vítěze titulu Stavba roku Plzeňského kraje, který
může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má porota právo tento titul
neudělit. Další udělované ceny jsou Cena poroty, Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena
primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské
komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena
veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které
se uskuteční 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je
společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.
Loni získaly titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 novostavba KONPLAN s.r.o. v kategorii
novostavby budov a Lokalita Bolevec v kategorii stavby pro bydlení.
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 a další informace jsou k dispozici na:
www.stavbarokupk.cz
Editace textu: Marie Fialová
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V Plzeňském kraji bude soutěžit řada zajímavých loňských staveb
23.03.2021 seznam.cz - ČTK
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (2); Plzeňského (2); kraji; Plzeňském; roku; Stavba

Díky oživení stavebnictví v posledních třech letech vzniklo také loni v Plzeňském kraji hodně
zajímavých staveb, více než v předchozích letech recese oboru.
Loni se v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 sešlo rekordních 37 přihlášek, což bylo za
Zlínským krajem druhé nejvyšší číslo ze 14 regionů. Obce, investoři, stavebníci a vlastníci mohou
podávat přihlášky do 18. ročníku ode dneška do 21. května. "Soutěž si klade za cíl přispět ke
zvyšování kvality staveb v regionu, projektanti i stavebníci ji považují za prestižní a úspěchy se
chlubí," řekli zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví Milan Froněk a České komory
autorizovaných inženýrů a techniků Robert Špalek.
O velkém množství zajímavých loňských staveb ze všech oborů stavebnictví hovořili i hejtmanka
Ilona Mauritzová a plzeňský primátor Martin Baxa. Hejtmanka neuvedla konkrétně své favority.
"O vítězství by se mohly ucházet třeba výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava
parku U Ježíška včetně osvětleného schodiště, rozcvičovna atletického tunelu ve Skvrňanech a
ubytovna pro hokejovou akademii," míní Baxa.
Člen poroty Miloslav Michalec apeloval na veřejnou správu, aby i v koronavirové krizi
připravovala nové projekty pro další roky. Podle Froňka bude ale stavební aktivita záležet na
rozpočtech krajů, měst a obcí, které se proti běžným letům propadly. Baxa uvedl, že Plzeň
výstavu v posledních letech posiluje. "Loni byl ještě pokles malý, protože dojížděly stavby z
minulých let. Letos asi bude větší, ale ve stavebnictví se vždy krize projeví až jako v posledním
sektoru. Další roky se budou vyvíjet podle toho, kolik peněz bude mít stát," uvedl Špalek.
Investice v soukromém sektoru budou omezené, což vyplývá už ze současného omezování
výroby. Podle Špalka loni vzniklo v regionu zejména hodně bytů. Do budoucna ale převládnou
přestavby a rekonstrukce, míní Froněk.
Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 21. května a vítězové budou vyhlášeni 9. září.
"Porota objede všechny stavby a pohovoří s investory a mnohdy i s projektanty," řekl Michalec.
Obce se podle něj dokážou z vítězství radovat tak jako předloni Planá, která ho oslavila
tancovačkou na náměstí.
Stavbami Plzeňského kraje 2019 se staly novostavba administrativní budovy německé firmy
Konplan a samostatné rodinné domy se zahradami nazvané Lokalita Bolevec, obě v Plzni.
URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-plzenskem-kraji-bude-soutezit-rada-zajimavychlonskych-staveb-148132
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Plzeňský kraj opět bude hledat své stavby roku
23.03.2021 plzen.cz - Marie Osvaldová
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (3); Plzeňského (3); roku (2); kraji; Plzeňském; Stavba; Stavby

Loňský stavební rok ještě nezasáhla koronavirová krize. Už 18.
ročník Stavbyroku Plzeňského kraje tak bude nabitý. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou
do soutěže přihlašovat od dnešního dne až do 21. května 2021.
Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi
soutěžních kategorií. Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci.
Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení,
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná
prostranství.
Podle zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků Roberta Špalka se na letošní
soutěži ještě neprojeví dopady koronaviru. "Loni byl ještě pokles malý, protože dojížděly stavby
z minulých let. Letos asi bude větší, ale ve stavebnictví se vždy krize projeví až jako v posledním
sektoru. Další roky se budou vyvíjet podle toho, kolik peněz bude mít stát," uvedl Špalek s tím,
že loni vzniklo v regionu zejména hodně bytů.
O velkém množství zajímavých loňských staveb ze všech oborů stavebnictví hovořili i hejtmanka
Ilona Mauritzová (ODS) a plzeňský primátor Martin Baxa (ODS). Hejtmanka neuvedla konkrétně
své favority, obecně má ale ráda veřejné prostranství. "Ať už jde o parky, náměstí nebo další.
Vždy jsem očekávala, jestli někdo z nich vyhraje. Vzhledem k tomu, že veřejná prostranství jsou
důležitá, tak jsem se vždy soustředila na tuto kategorii," uvedla Mauritzová. Primátor Baxa přidal
i pár svých tipů. "O vítězství by se mohly ucházet třeba výstavba tramvajové tratě na Borských
polích, úprava parku U Ježíška včetně osvětleného schodiště, rozcvičovna atletického tunelu ve
Skvrňanech a ubytovna pro hokejovou akademii," vypočítal.
Podle předsedy představenstva Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji se
stala Stavba roku Plzeňského kraje uznávanou a respektovanou soutěží. "18. ročník soutěže
znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti. Cílem je soustředit se na stavby, které
dokumentují a podtrhují vysokou úroveň architektury a stavebnictví v našem regionu," dodal
Chvojka.
Uzávěrka přihlášek staveb v sedmi kategoriích je 21. května a vítězové budou vyhlášeni 9. září.
Loni o titul bojovalo 32 staveb. Stavbami Plzeňského kraje2019 se staly novostavba
administrativní budovy německé firmy Konplan a samostatné rodinné domy se zahradami
nazvané Lokalita Bolevec, obě v Plzni.

26

18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl zahájen
23.03.2021 plzensky-kraj.cz - Mgr René Zeithaml
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje (19); Plzeňského (19); roku (14); Stavba (13); kraj (7); Plzeňský (7); kraji (5);
Plzeňském (5); Stavby

Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili 23.
března 2021 za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa
a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby
dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat až do 21. května 2021. I v letošním
roce se přes probíhající pandemickou situaci dočkáme novinky, a to v souvislosti s prezentací
inženýrských projektů ČKAIT.
18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 bude provázet šťastná sedmička. Sedm
porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi
soutěžních kategorií. O titul Stavba rokuPlzeňského kraje se mohou ucházet všechny stavby
zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
" Plzeň a celý Plzeňský kraj se v posledních letech mění doslova před očima. To není pocit jen
můj, ale ve velké míře i těch, kteří do našeho města a kraje přijedou jednou za čas. Obdivují
proměnu a posun k modernímu způsobu života, jehož je architektura, stejně jako urbanismus,
jednou z nejdůležitějších součástí. To vše především díky schopnostem architektů, ale i odvaze
investorů, mezi které Plzeňský kraj rozhodně patří, " uvedla hejtmanka Plzeňského kraje Ilona
Mauritzová.
Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi
jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby,
průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství.
" Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V
současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých
kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava
parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na
Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové
akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo," uvedl
primátor města Plzně Martin Baxa.
Přihláška, která musí být podána nejpozději 21. května 2021, musí obsahovat všechny
požadované přílohy a dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Následně
bude všechny řádně přihlášené stavby posuzovat odborná porota. V každé soutěžní kategorií
určí nominace, ze kterých se budou vybírat vítězné stavby. Porota určí vítěze titulu Stavba roku
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Plzeňského kraje, který může být udělen jedné stavbě v každé kategorii, ale stejně tak má
porota právo tento titul neudělit. Další udělované ceny jsou Cena poroty, Cena
hejtmana Plzeňského kraje, Cena primátora města Plzně, Cena Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR, Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji a Cena Svazu podnikatelů ve
stavebnictví.
"18. ročník soutěže znamená 18 let zkušeností. Je to věk dospělosti. Věřím, že nejen pro
přihlášené, ale i pro širokou veřejnost se Stavba roku PK stala uznávanou a respektovanou
soutěží. Cílem je soustředit se na stavby, které dokumentují a podtrhují vysokou úroveň
architektury a stavebnictví v našem regionu," říká Petr Chvojka, předseda představenstva
Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji.
Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu také veřejnost. Cena
veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci slavnostního vyhlášení vítězů, které
proběhne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je
společnost EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.
" Rok 2021 nastoluje nové standardy, neboť tento ročník soutěže bude realizován online. To s
sebou přináší nové výzvy, které možná povedou k tomu, že se soutěže zúčastní dokonce více lidí.
Otevírají se zcela nové možnosti jak pro organizátory, tak i pro účastníky," řekl Stephan
Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která je partnerem
soutěže již třetím rokem.
Odborná porota má právo doporučit oceněné stavby do celostátní soutěže Stavba roku. V
případě, že se jejich přihlašovatelé rozhodnou celostátní soutěže účastnit, přispěje
jim Plzeňský kraj a město Plzeň na přihlašovací poplatek.
Novinka letošní soutěže vznikla ve snaze propagovat kvalitní stavební a technologické
inženýrské návrhy, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, a to v souvislosti s již
tradičním vyhlášením výsledků samostatné soutěže o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2020. Cena
nově může být vybrána jak ze staveb přihlášených do
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020, tak ze staveb, stavebních projektů a technologií
samostatně přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. Nejen
vítězné, ale rovněž projekty přihlášené a nominované samostatnou odbornou porotou ČKAIT,
budou zveřejněny na webových stránkách a dalších výstupech
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.
" Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, známá pod zkratkou
ČKAIT, sdružuje v našem kraji přibližně 2000 odborníků ze všech stavebních profesí, kteří se
přímo podílejí na přípravě i realizaci hodnocených staveb jako projektanti nebo stavbyvedoucí,"
říká Luděk Vejvara, předseda výboru oblasti Plzeň ČKAIT. "Komora má svoji vlastní soutěž
nazvanou Cena ČKAIT Plzeňského kraje, která není zaměřena jen na hotové stavby, ale i přímo
na další činnosti autorizovaných osob, jako jsou projekty, inženýrské návrhy, moderní stavební
postupy a technologie. Podmínky účasti v soutěži Ceny ČKAIT jsou vyhlášeny současně s tiskovou
konferencí Stavby rokuPlzeňského kraje dne 23. 3. 2021," dodává Luděk Vejvara.
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 najdete v příloze. Další informace jsou k
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dispozici na www.stavbarokupk.cz.
Kontakt pro přihlašovatele:
Ingrid Havránková e-mail: ingrid@maxevent.cz telefon.: 725 745 788
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 Plzeňskémkraji.
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 hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové, primátora města
Plzně Martina Baxy a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov, B/ Rekonstrukce budov, C/ Stavby pro bydlení, D/ Dopravní a inženýrské
stavby, E/ Průmyslové stavby, F/ Sportovní a volnočasové stavby, G/ Veřejná prostranství (parky,
náměstí, návsi).
Odborná porota:
Ing. arch. Miloslav Bokota – Obec architektů
Ing. Milan Froněk – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka– člen poroty působící mimo Plzeňskýkraj
Ing. arch. Vladimíra Leníčková – členka poroty působící mimo Plzeňský kraj
Ing. arch. Miloslav Michalec – Krajský úřad Plzeňského kraje
Ing. arch. Edita Míková – Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Jaromíra Škublová – Česká komora 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
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR
Cena Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
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Byl zahájen 18. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje
23.03.2021 zapadoceskydenik.cz
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraj; kraje; kraji; Plzeňského; Plzeňském; Plzeňský; roku; Stavba

Nový ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje společně vyhlásili
za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou
hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. udělen jedné stavbě v
každé kategorii, ale stejně tak má porota právo tento titul neudělit.
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Rakovský potok je dál výzvou Rakovský potok zůstává dál výzvou
14.04.2021 Týdeník Klatovska - VÁCLAV HAVRÁNEK
strana: 5 rubrika: Dobré místo pro život
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje; Plzeňského; roku; Stavba

- Už víc než rok se nás dotýkají nejrůznější pandemická opatření. Jaký byl loňský rok pro
Rokycany?
Přestože to byl rok složitý, bylo na něm i něco dobrého. Mám velkou radost z toho, jak se lidé
dokázali v počátcích první vlny koronavirové pandemie semknout. Díky ochotě místních
podnikatelů mohlo například město Rokycany pomáhat lidem, kteří si sami nemohli sehnat
ochranné prostředky. Tisíce roušek postupně ušili především vietnamští obchodníci, větší firmy
zase věnovaly respirátory, ochranné štíty a rukavice nebo dezinfekci. V budově radnice vzniklo
místo, kde si lidé brali roušky. Hned v prvních dnech protiepidemických opatření jsme díky tomu
mohli vybavit rouškami například pečovatelky, strážníky nebo úředníky, kteří byli v nejužším
kontaktu s veřejností. Na podzim, kdy onemocněla nebo skončila v karanténě polovina
pečovatelek, hned zareagoval náš odbor sociální a zdravotní a jeho pracovníci se denně vydávali
do terénu za klienty naší pečovatelské služby, aby jim dovezli teplé obědy nebo pomohli, s čím
bylo potřeba. Další zaměstnanci města letos pomáhali ve velkokapacitním očkovacím centru v
Plzni s administrativou spojenou s vakcinací.
- Nejen o boji s dosud nepoznanou nemocí byl ale rok 2020...
Jsou i další věci, které mě potěšily. Město Rokycany se může pyšnit několika velkými úspěchy. V
prestižní soutěži Adapterra Awards 2020 získal Park u Rakováčku první místo v kategorii
Zastavěná území a porazil například obnovu Královské obory Stromovka v Praze nebo brněnské
parky. Odborníci v Parku u Rakováčku ocenili prostředí vyhovující rakům kamenáčům, nově
vysázenou vegetaci i atraktivitu parku pro místní obyvatele. Podle porotců se jedná o příkladný
projekt rekreačně využitelných adaptací v zastavěném území.
- Jak vnímáte revitalizaci Rakovského potoka?
Město dokončilo další, téměř půlkilometrový úsek revitalizace toku. Vzniklo nové kamenné
koryto, mlatové a štětované cesty, pěšina ze štěpky, veřejné ohniště a dřevěné prvky k posezení
či hrám dětí. Na místě jsou desítky nových stromů a keřů. Rokycany také mají zpracovaný
projekt další etapy úpravy tohoto území, při níž vznikne nová cestní síť pro pěší a cyklisty.
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Součástí má být uzavřený, uměle vytvořený okruh, takzvaný pumptrack.
- Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje?
Do užšího finále v klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice.
Velkou radost mám také z dalších úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už
jde o druhou příčku ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži
Přívětivý úřad.
- Co ještě se ve městě povedlo?
Začali jsme budovat další etapu vysokorychlostní metropolitní optické sítě, která propojuje
například úřady a školy. Podařilo se postavit varovný systém, opravy se dotkly Parku U Plzeňské
brány, nový povrch dostala ulice Boženy Němcové, vzniklo parkoviště u plaveckého areálu.
Obyvatelé Rokycanska mají také k dispozici nový webový portál, který podrobně mapuje sociální
služby. Na adrese ssor.rokycany.cz se zájemci dozvědí, jak řešit životní situace. Najdou zde
doporučení, jak postupovat, kde si vyřídit potřebné záležitosti, jaké služby jim mohou pomoci a
jak jejich provozovatele kontaktovat. Lidé zjistí, jak reagovat při potížích s dluhy,
nezaměstnaností či drogami. Web se věnuje také problematice postižení a nemocí, rodinným
problémům nebo potížím cizinců, jichž je u nás hodně.
- Jaké jsou plány na letošní rok?
Letos jsme dokončili nové parkoviště u starého nádraží. Nejvýznamnějšími a finančně
nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2021 jsou rekonstrukce Litohlavské ulice včetně
vodovodu a kanalizace a obnovy historické aleje, která už začala. Budova nákupního střediska
Žďár dostane novou fasádu, vzniká nová lávka v Litohlavské ulici. Chystá se také rekonstrukce
vodovodu a kanalizace ve Švermově ulici nebo projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod.
Město chce vybudovat i překládací stanici odpadu nebo vyměnit umělý povrch na hřišti na
Jižním předměstí. Z Fondu životního prostředí se plánuje revitalizace Husových sadů a Kalvárie.
Budeme také opravovat byty a domy v majetku města. Zároveň město poskytne svým
obyvatelům zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v městské památkové zóně z Fondu rozvoje
bydlení a údržby objektů nebo přispěje zdravotnickým lůžkovým zařízením na nákup lékařských
přístrojů. S napětím očekáváme výsledky architektonické soutěže, která má uzavřenou
Sokolovnu proměnit v kulturní a sportovní centrum města. Rokycany také čeká změna v
odpadovém hospodářství. Každá domácnost, která projevila zájem, dostane zdarma do zápůjčky
popelnici na plast, papír a bioodpad. Obyvatelům rodinných domků navíc město půjčí
kompostéry. Anketa, na základě které na ně město dostalo dotaci, ukázala, že o ně stojí několik
stovek domácností.
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--ROKYCANY
P Rokycany jsou okresní město, jež se nachází na soutoku Klabavy a Holoubkovského potoka.
První zmínka pochází z roku 1110. Město protíná železniční trať Praha-Plzeň, severně od něj se
nachází dálnice D5. P Rozloha: 30,98 km2 P Počet obyvatel: přes 14 tisíc P Turistické zajímavosti:
kostel Panny Marie Sněžné (Masarykovo náměstí), zbytky středověkého opevnění, radnice,
hřbitovní kostel, morový sloup na náměstí, měšťanské domy. V okolí města pak atraktivní vrchy
Žďár, Čilina nebo Kotel.
Foto: PARK u Rakováčku čekají letos další investice.
Foto: archiv

Rakovský potok je dál výzvou
14.04.2021 Týdeník Domažlicko - VÁCLAV HAVRÁNEK
strana: 5 rubrika: Dobré místo pro život
Vyšlo také v: Západočeský týdeník
Odkaz na originál
Klíčová slova: kraje; Plzeňského; roku; Stavba
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Tentokrát jsme zavítali do Rokycan, starosta Václav Kočí (na snímku) popsal, co se ve městě v
posledních letech podařilo a co se chystá.
Už víc než rok se nás dotýkají nejrůznější pandemická opatření. Jaký byl loňský rok pro
Rokycany?
Přestože to byl rok složitý, bylo na něm i něco dobrého. Mám velkou radost z toho, jak se lidé
dokázali v počátcích první vlny koronavirové pandemie semknout. Díky ochotě místních
podnikatelů mohlo například město Rokycany pomáhat lidem, kteří si sami nemohli sehnat
ochranné prostředky. Tisíce roušek postupně ušili především vietnamští obchodníci, větší firmy
zase věnovaly respirátory, ochranné štíty a rukavice nebo dezinfekci. V budově radnice vzniklo
místo, kde si lidé brali roušky. Hned v prvních dnech protiepidemických opatření jsme díky tomu
mohli vybavit rouškami například pečovatelky, strážníky nebo úředníky, kteří byli v nejužším
kontaktu s veřejností.
Na podzim, kdy onemocněla nebo skončila v karanténě polovina pečovatelek, hned zareagoval
náš odbor sociální a zdravotní a jeho pracovníci se denně vydávali do terénu za klienty naší
pečovatelské služby, aby jim dovezli teplé obědy nebo pomohli, s čím bylo potřeba. Další
zaměstnanci města letos pomáhali ve velkokapacitním očkovacím centru v Plzni s
administrativou spojenou s vakcinací.
Nejen o boji s dosud nepoznanou nemocí byl ale rok 2020...
Jsou i další věci, které mě potěšily. Město Rokycany se může pyšnit několika velkými úspěchy. V
prestižní soutěži Adapterra Awards 2020 získal Park u Rakováčku první místo v kategorii
Zastavěná území a porazil například obnovu Královské obory Stromovka v Praze nebo brněnské
parky.
Odborníci v Parku u Rakováčku ocenili prostředí vyhovující rakům kamenáčům, nově vysázenou
vegetaci i atraktivitu parku pro místní obyvatele.
Podle porotců se jedná o příkladný projekt rekreačně využitelných adaptací v zastavěném
území.
Jak vnímáte revitalizaci Rakovského potoka?
Město dokončilo další, téměř půlkilometrový úsek revitalizace toku.
Vzniklo nové kamenné koryto, mlatové a štětované cesty, pěšina ze štěpky, veřejné ohniště a
dřevěné prvky k posezení či hrám dětí. Na místě jsou desítky nových stromů a keřů. Rokycany
také mají zpracovaný projekt další etapy úpravy tohoto území, při níž vznikne nová cestní síť pro
pěší a cyklisty.
Součástí má být uzavřený, uměle vytvořený okruh, takzvaný pumptrack.
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Rokycany se prosazují v soutěži Stavba roku. Co vás inspiruje?
Do užšího finále v klání Plzeňského kraje se probojovala rekonstrukce Palackého ulice.
pokračování na str. 4 Rakovský potok zůstává dál výzvou
dokončení ze strany 3
Velkou radost mám také z dalších úspěchů Rokycan ve srovnání s dalšími městy regionu. Ať už
jde o druhou příčku ve srovnávacím průzkumu Město pro byznys nebo o třetí místo v soutěži
Přívětivý úřad.
Co ještě se ve městě povedlo?
Začali jsme budovat další etapu vysokorychlostní metropolitní optické sítě, která propojuje
například úřady a školy. Podařilo se postavit varovný systém, opravy se dotkly Parku U Plzeňské
brány, nový povrch dostala ulice Boženy Němcové, vzniklo parkoviště u plaveckého areálu.
Obyvatelé Rokycanska mají také k dispozici nový webový portál, který podrobně mapuje sociální
služby. Na adrese ssor.rokycany.cz se zájemci dozvědí, jak řešit životní situace. Najdou zde
doporučení, jak postupovat, kde si vyřídit potřebné záležitosti, jaké služby jim mohou pomoci a
jak jejich provozovatele kontaktovat. Lidé zjistí, jak reagovat při potížích s dluhy,
nezaměstnaností či drogami.
Web se věnuje také problematice postižení a nemocí, rodinným problémům nebo potížím
cizinců, jichž je u nás hodně.
Jaké jsou plány na letošní rok?
Letos jsme dokončili nové parkoviště u starého nádraží. Nejvýznamnějšími a finančně
nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2021 jsou rekonstrukce Litohlavské ulice včetně
vodovodu a kanalizace a obnovy historické aleje, která už začala. Budova nákupního střediska
Žďár dostane novou fasádu, vzniká nová lávka v Litohlavské ulici.
Chystá se také rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Švermově ulici nebo projekt rekonstrukce
čistírny odpadních vod. Město chce vybudovat i překládací stanici odpadu nebo vyměnit umělý
povrch na hřišti na Jižním předměstí. Z Fondu životního prostředí se plánuje revitalizace
Husových sadů a Kalvárie.
Budeme také opravovat byty a domy v majetku města.
Zároveň město poskytne svým obyvatelům zápůjčky na zlepšení úrovně bydlení v městské
památkové zóně z Fondu rozvoje bydlení a údržby objektů nebo přispěje zdravotnickým
lůžkovým zařízením na nákup lékařských přístrojů.
S napětím očekáváme výsledky architektonické soutěže, která má uzavřenou Sokolovnu
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proměnit v kulturní a sportovní centrum města.
Rokycany také čeká změna v odpadovém hospodářství.
Každá domácnost, která projevila zájem, dostane zdarma do zápůjčky popelnici na plast, papír a
bioodpad. Obyvatelům rodinných domků navíc město půjčí kompostéry. Anketa, na základě
které na ně město dostalo dotaci, ukázala, že o ně stojí několik stovek domácností.
ROKYCANY P Rokycany jsou okresní město, jež se nachází na soutoku Klabavy a Holoubkovského
potoka. První zmínka pochází z roku 1110. Město protíná železniční trať Praha-Plzeň, severně od
něj se nachází dálnice D5. P Rozloha: 30,98 km2 P Počet obyvatel: přes 14 tisíc P Turistické
zajímavosti: kostel Panny Marie Sněžné (Masarykovo náměstí), zbytky středověkého opevnění,
radnice, hřbitovní kostel, morový sloup na náměstí, měšťanské domy. V okolí města pak
atraktivní vrchy Žďár, Čilina nebo Kotel.
Foto: PARK u Rakováčku čekají letos další investice. Foto: archiv

Kraj hledá Stavbu roku
01.04.2021 5plus2 - (lad)
strana: 3 rubrika: Plzeňsko, Rokycansko, Tachovsko
Odkaz na originál
Klíčová slova: KRAJ; kraje; Plzeňského; PLZEŇSKÝ; roku; Stavba

PLZEŇSKÝ KRAJ / Investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci mohou až do 21. května
přihlásit objekt dokončený v loňském roce do prestižní
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. O vítězi bude rozhodovat v sedmi kategoriích
sedmičlenná porota. Prostřednictvím internetového hlasování vybírá svoji vítěznou stavbu
také veřejnost. Cena veřejnosti je vyhlášena spolu s ostatními oceněními v rámci
slavnostního vyhlášení vítězů, které proběhne 9. září 2021 v Měšťanské besedě v Plzni.
Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení,
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná
prostranství. Vloni byla v regionu dokončena například rekonstrukce areálu domažlického
pivovaru nebo výstavba tramvajové tratě na plzeňských Borských polích.
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Vítězná Mariánská Týnice se představí na putovní výstavě doma URL
...od úterý 5. října je putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 k vidění v
Mariánské Týnici.
Právě dostavba východního ambitu poutního areálu v Mariánské Týnici byla oceněna titulem
Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby budov. Návštěvníci si budou moci v...
regionplzen.cz - 05.října 2021 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.10.2021 10:50 , RU / měsíc: 112 000 ,
RU / den: 8 000 , Vydavatel: regionplzen.cz , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 zná své vítěze. Titul získaly tři z
nominovaných staveb, vyhlášeny byly také další ocenění včetně Ceny
veřejnosti.URL
...20.9.2021Autor: odbor 31500

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu
z kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice z kategorie Rekonstrukce
budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro bydlení. Nejvyšší...
mpo.cz - 20.září 2021 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.09.2021 10:41 , Celková návštěvnost: 414 320 ,
RU / den: 100 , Vydavatel: mpo.cz , AVE: 0,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
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Ceny dostaly unikátní dostavba i rodinný dům
PLZEŇ Dostavba areálu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice a atriový
rodinný dům získaly tituly Stavba roku Plzeňského kraje 2020.
Soutěžní výsledky, ke kterým dospěla odborná porota, byly včera slavnostně vyhlášené v
Měšťanské besedě v Plzni.
Do posledního ročníku...
Mladá fronta DNES - 10.září 2021 +1 , Strana: 11 , Autor: Jaroslav Nedvěd , Vytištěno: 110 377 , Prodáno: 91 789 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 01:33 , Čtenost: 460 830 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Kraj
Plzeňský , AVE: 316 707,22 Kč , Země: Česko , GRP: 5,12
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - impuls.cz N1 URL

Stavby roku Plzeňského kraje 2020 byly vyhlášeny URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z
kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice z kategorie Rekonstrukce
budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro bydlení. Nejvyšší počet hlasů v
internetovém hlasování...
plzensky-kraj.cz - 10.září 2021 +1 , Autor: Mgr René Zeithaml , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021
09:45 , RU / den: 3 500 , Vydavatel: plzensky-kraj.cz , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - regionplzen.cz N1 URL
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Ceny dostaly v kraji dostavba ambitu, rodinný dům ve svahu i pivovar URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala dostavba areálu Mariánské Týnice na Plzeňsku,
pivovar v Domažlicích a atriový rodinný dům ve svahu v Plzni. Cenu veřejnosti máprodloužení
tramvajové trati na Borská pole. Do soutěže se přihlásilo 40 staveb. Soutěžní výsledky, ke
kterým...
plzen.iDNES.cz - 10.září 2021 , Autor: Jaroslav Nedvěd , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 10:15 ,
RU / měsíc: 150 087 , RU / den: 17 206 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Plzeň - zprávy , AVE: 19 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,19
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Ceny dostaly unikátní dostavba ambitu, rodinný dům ve svahu i pivovar URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala dostavba areálu Mariánské Týnice na Plzeňsku,
pivovar v Domažlicích a atriový rodinný dům ve svahu v Plzni. Cenu veřejnosti má prodloužení
tramvajové trati na Borská pole. Do soutěže se přihlásilo 40 staveb.
Soutěžní výsledky, ke kterým dospěla...
impuls.cz - 10.září 2021 +1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 10:38 , Celková
návštěvnost: 248 780 , RU / den: 18 510 , Vydavatel: impuls.cz , AVE: 25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - Mladá fronta DNES N1

Stavbami roku jsou Mariánská Týnice, PIvovar Domažlice a atriový dům URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z
kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice z kategorie Rekonstrukce
budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro bydlení.
Nejvyšší počet hlasů v internetovém...
regionplzen.cz - 10.září 2021 +1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 12:50 , RU / měsíc: 112 000 ,
RU / den: 8 000 , Vydavatel: regionplzen.cz , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - plzensky-kraj.cz N1 URL

Stavba roku zná vítěze. Veřejnost nejvíce ocenila tramvajovou trať. Co
odborníci? URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z
kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar Domažlice z kategorie Rekonstrukce
budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro bydlení. Nejvyšší počet hlasů v
internetovém hlasování...
plzen.cz - 10.září 2021 +1 , Autor: Marie Osvaldová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 12:50 ,
Celková návštěvnost: 94 380 , RU / den: 10 000 , Vydavatel: plzen.cz , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - plzenskyrozhled.cz N1 URL

Stavba roku Plzeňského kraje 2020 už zná své tři vítěze URL
...Stavba roku Plzeňského kraje 2020 získala Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu z
kategorie Novostavby budov, Kulturní centrum – Pivovar
Domažlice z kategorie Rekonstrukce budov a Atriový dům ve svahu, Plzeň z kategorie Stavby pro
bydlení. Nejvyšší počet hlasů v internetovém...
plzenskyrozhled.cz - 10.září 2021 +1 , Autor: Mgr Jana Mertová , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 10.09.2021 13:11 , RU / den: 10 000 , Vydavatel: plzenskyrozhled.cz , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko ,
GRP: 0,11
Obsahové duplicity: 10.09.2021 - plzen.cz N1 URL
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Blíží se vyhlášení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL
...ukončeno hlasování veřejnosti o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Soutěž se blíží do
finále a výsledky budou zveřejněny během slavnostního předávání cen, které proběhne 9. září v
Měšťanské besedě v Plzni.
Kromě udělení titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2020 bude v rámci galavečera...
regionplzen.cz - 07.září 2021 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.09.2021 08:38 , RU / měsíc: 112 000 , RU
/ den: 8 000 , Vydavatel: regionplzen.cz , AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
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V Mariánské Týnici začala putovní výstava Stavba roku URL
...velkou obměnou, dostavěn byl východní ambit tohoto poutního areálu. A právě tato historicky
cenná dostavba byla oceněna titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Novostavby
budov. Nyní si návštěvníci Mariánské Týnice mohou prohlédnout ve zdejším Muzeu a galerii
severního Plzeňska všech...
qap.cz - 05.října 2021 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.10.2021 15:27 , Celková návštěvnost: 136 900 ,
RU / měsíc: 108 134 , RU / den: 8 145 , Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o. , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09

Domažlice: Domažlický pivovar vyhrál v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje2020 URL
...Domažlice zvítězilo v prestižní soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii
Rekonstrukce budov. Do klání bylo přihlášeno 40 staveb, odborná porota vybrala tři nejlepší. V
kategorii Novostavby budov uspěla Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu a z v
kategorii Stavby pro bydlení...
parlamentnilisty.cz - 30.září 2021 , Autor: PV , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2021 06:52 , Celková
návštěvnost: 6 310 000 , RU / měsíc: 1 211 568 , RU / den: 207 067 , Vydavatel: OUR MEDIA a.s. , AVE: 50 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 2,30
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Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL
...úterý 21. září se vydají nejen vítězné stavby, oceněné minulý týden v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje, představit veřejnosti formou putovní panelové výstavy do Rokycan. Ve
vstupním prostoru radnice bude k vidění všech 40 soutěžních staveb s doplněným hodnocením u
staveb nominovaných a...
plzenskenovinky.cz - 23.září 2021 +2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2021 12:34 , RU /
měsíc: 343 054 , RU / den: 25 840 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. , Rubrika: regiony , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,29
Obsahové duplicity: 22.09.2021 - regiony N1 URL, 21.09.2021 - regiony N1 URL

Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL
...úterý 21. září se vydají nejen vítězné stavby, oceněné minulý týden v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje, představit veřejnosti formou putovní panelové výstavy do Rokycan. Ve
vstupním prostoru radnice bude k vidění všech 40 soutěžních staveb s doplněným hodnocením u
staveb nominovaných a...
plzenskenovinky.cz - 22.září 2021 +2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2021 18:28 , RU /
měsíc: 343 054 , RU / den: 25 840 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. , Rubrika: regiony , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,29
Obsahové duplicity: 23.09.2021 - regiony N1 URL, 21.09.2021 - regiony N1 URL
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Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku. První zastávkou jsou
Rokycany URL
...Andrea Jančová Stavba roku Plzeňského kraje Mariánská Týnice Zdroj: Stavba roku Ode dneška
se vítězné stavby, čerstvě oceněné v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje, představí veřejnosti
formou putovní panelové výstavy. Ve vstupním prostoru radnice v Rokycanech je k vidění všech
40 soutěžních...
nasregion.cz - 22.září 2021 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2021 17:05 , Celková
návštěvnost: 1 300 000 , RU / měsíc: 436 477 , RU / den: 32 877 , Vydavatel: A 11, spol. s r.o. , AVE: 15 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,37
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Začíná putovní výstava soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL
...úterý 21. září se vydají nejen vítězné stavby, oceněné minulý týden v soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje, představit veřejnosti formou putovní panelové výstavy do Rokycan. Ve
vstupním prostoru radnice bude k vidění všech 40 soutěžních staveb s doplněným hodnocením u
staveb nominovaných a...
plzenskenovinky.cz - 21.září 2021 +2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2021 07:27 , RU /
měsíc: 343 054 , RU / den: 25 840 , Vydavatel: REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s. , Rubrika: regiony , AVE: 4 000,00 Kč ,
Země: Česko , GRP: 0,29
Obsahové duplicity: 23.09.2021 - regiony N1 URL, 22.09.2021 - regiony N1 URL

Zpravodajství - Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 pro pivovar
potvrzuje referenční list URL
...na Zpravodajství Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2020 pro pivovar potvrzuje referenční list
Typ: ostatní Město Domažlice obdrželo od organizátorů soutěže Stavba
roku Plzeňského kraje 2020 referenční list k získanému titulu pro Kulturní centrum - Pivovar
Domažlice. Vytvořeno: 20. 9. 2021...
domazlice.eu - 20.září 2021 , Autor: Město Domažlice , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.09.2021 14:57 ,
RU / měsíc: 3 402 , RU / den: 243 , Vydavatel: Město Domažlice , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00

Stavbou roku je pivovar
...starého objektu v centru Domažlic obdržela prestižní ocenění PLZEŇSKÝ KRAJ / Rozsáhlá úprava
bývalého pivovaru v Domažlicích na kulturní centrum získala titul Stavba
roku Plzeňského kraje2020 v kategorii Rekonstrukce staveb. Tato stavba porotce přesvědčila
dokonalým skloubením funkčnosti a...
5plus2 - 17.září 2021 , Strana: 1 , Autor: LADISLAV VAINDL , Vytištěno: 481 073 , Infotype: Nepojmenováno, Datum
importu: 17.09.2021 00:21 , Čtenost: 600 151 , Vydavatel: Mafra, a.s. , Rubrika: Titulní strana , AVE: 85 294,12 Kč ,
Země: Česko , GRP: 6,67
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Palis Plzeň – oslava 30. výročí i titul stavba roku Plzeňského kraje 2020 URL
...příští sobotu 18. září 2021 oslaví firma Palis Plzeň 30 let svého fungování na trhu, během nějž
postavila přes 50 tisíc dětských hřišť, 250 dřevostaveb a získala mnohá ocenění. Tím
nejaktuálnějším je titul Stavby roku Plzeňského kraje 2020. "Firma Palis Plzeň, spol. s r.o., byla
založena v...
pr.denik.cz - 13.září 2021 +2 , Autor: Komerční sdělení , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2021
00:28 , Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s. , Rubrika: Doporučujeme , Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.09.2021 - Doporučujeme N1 URL, 08.09.2021 - Doporučujeme N1 URL
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Zpravodajství - Domažlický pivovar vyhrál v soutěži Stavba
roku Plzeňskéhokraje 2020 URL
...na Zpravodajství Domažlický pivovar vyhrál v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 Typ:
ostatní Mimořádný úspěch. Kulturní centrum – Pivovar Domažlice zvítězilo v prestižní soutěži
Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov. Do klání bylo přihlášeno 40
staveb, odborná...
domazlice.eu - 10.září 2021 , Autor: Město Domažlice , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2021 12:29 ,
RU / měsíc: 3 402 , RU / den: 243 , Vydavatel: Město Domažlice , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
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