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PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 

 

1 08.03.2022       
Zpravodaj města Horšovský 
Týn  TIPY NA VÝLETY 

2 12.03.2022       Plzeňský deník  Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 
3 12.03.2022       Rokycanský deník  Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 
4 12.03.2022       Tachovský deník  Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 
5 12.03.2022       Domažlický deník  Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 
6 12.03.2022       Klatovský deník  Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 

7 21.03.2022       seznamzpravy.cz  
Plzeň zahájila práce na zajištění stability skalní stěny v 
Lobezském parku 

8 23.03.2022       stavebniserver.com  
Plzeň zahájila práce na zajištění stability skalní stěny v 
Lobezském parku 

9 31.03.2022       qap.cz  
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje začíná! Vyhlášeno 
je sedm soutěžních kategorií 

10 01.04.2022       plzen.cz  
Hledá se stavba roku. Plzeňský kraj znovu vyhlásil 
tradiční soutěž! 

11 01.04.2022       plzensky-kraj.cz  Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 
12 01.04.2022       Domažlický deník  V kraji začalo klání o stavbu roku 
13 01.04.2022       Rádio Blaník  Zprávy 17:42 

14 01.04.2022       klatovsky.denik.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

15 01.04.2022       domazlicky.denik.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

16 01.04.2022       plzensky.denik.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

17 01.04.2022       rokycansky.denik.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

18 01.04.2022       tachovsky.denik.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

19 01.04.2022       akceplzen.cz  
V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou 
hlásit do konce května 

20 03.04.2022       regionplzen.cz  Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 
21 03.04.2022 ČRo Plzeň   Zprávy 15:00 

22 05.04.2022       stavebniserver.com  
Zájemci se mohou hlásit do nového ročníku soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 

23 06.04.2022       mpo.cz  

Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje, přihlásit se mohou stavby dokončené v roce 
2021. 

24 16.04.2022       tachovsky.denik.cz  
Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i 
moderní technika 

25 16.04.2022       plzensky.denik.cz  
Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i 
moderní technika 
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26 16.04.2022       rokycansky.denik.cz  
Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i 
moderní technika 

27 16.04.2022       klatovsky.denik.cz  
Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i 
moderní technika 

28 16.04.2022       domazlicky.denik.cz  
Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i 
moderní technika 

29 19.04.2022       Domažlický deník  
Jaderné nosiče u Břas chyběly. Ale bystré oko pěti 
radiolokátorů vidělo až do Bavorska 

30 25.04.2022       Mladá fronta DNES  Dřevostavby. Řešení pro lidi z Ukrajiny 

31 03.05.2022       seznamzpravy.cz  
Otevření dvou nových expozic završilo přestavbu 
bývalého domažlického pivovaru 

32 07.05.2022       Rokycanský deník  Bunkry v Břasích se otevřely veřejnosti 

33 16.05.2022       Blesk  OPĚT SE V NĚM VAŘÍ PIVO 

34 18.05.2022       plzen.cz  
Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, 
přívoz i labyrint 

35 18.05.2022       ceskypohled.eu  
Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, 
přívoz i labyrint 

36 19.05.2022       regionplzen.cz  Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 

37 19.05.2022       Plzeňský deník  U tůní bude molo, přívoz i labyrint 

38 19.05.2022       plzensky.denik.cz  
U nových tůní na Lobezských loukách bude molo, 
přívoz i labyrint 

39 19.05.2022       plzenskadrbna.cz  
Oblíbená Lobezská jezírka se dočkají rozšíření o nové 
tůně, přívoz i  

40 19.05.2022       regionplzen.cz  
Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, 
přívoz i labyrint 

41 24.05.2022       Mladá fronta DNES  Rekreační oblast s jezírky bude větší 

42 25.05.2022       Západočeský týdeník  U tůní bude přívoz i labyrint 

43 27.05.2022       impuls.cz  
Rekreační oblast Lobezských jezírek se rozšíří o tůně, 
přívoz i labyrint 

44 27.05.2022       plzen.iDNES.cz  
Rekreační oblast Lobezských jezírek se rozšíří o tůně, 
přívoz i labyrint 

45 04.06.2022       Plzeňský deník  Zeptejte se vedení Městského obvodu Plzeň 4 

46 14.06.2022       ZAK TV  
Do letošního devatenáctého ročníku soutěže Stavba 
roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních děl 

47 14.06.2022       ČRo Plzeň  Zprávy 19:00 
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48 14.06.2022       komunalniekologie.cz  Vodní prvky městě 

49 18.06.2022       plzenskyrozhled.cz  O titul Stavba roku letos soutěží 37 přihlášených staveb 
50 23.06.2022       Domažlický deník  Ostrov Santos v Sušici 

51 24.06.2022       domazlice.eu  
Domažlická škola se zapojila do soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje 

52 24.06.2022       novinykraje.cz  
Mateřská škola v Domažlicích se zapojila do soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje! 

53 24.06.2022       Domažlický deník  V krajské Stavbě roku bude soutěžit 37 staveb 

54 27.06.2022       parlamentnilisty.cz  
Domažlice: Mateřská škola se zapojila do soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 

55 01.07.2022       ČRo Plzeň  Zprávy 15:00 
56 04.07.2022       ČRo Plzeň  Zprávy 19:00 

57 04.07.2022       qap.cz  
I vy můžete rozhodnout o Stavbě roku Plzeňského 
kraje! - FOTKY 

58 05.07.2022       plzen.cz  
O titul Stavba roku Plzeňského kraje bude bojovat 19 
staveb 

59 05.07.2022       ČRo Plzeň  Zprávy 12:00 
60 05.07.2022       rokycansky.denik.cz  Jezdec nezvládl u Chomle elektrokoloběžku 

61 06.07.2022       ČRo Plzeň  
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se letos utká 19 
objektů 

62 06.07.2022       plzenskadrbna.cz  
O titul Stavba roku Plzeňského kraje zabojuje celkem 
19 staveb, hlasovat může i veřejnost 

63 06.07.2022       stavebniserver.com  
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se i přes 
zpomalení oboru hlásí 37 děl 

64 06.07.2022       ČRo Plzeň  Český rozhlas Plzeň zprávy 
65 07.07.2022       Rokycanský deník  Stavba roku bude bez Rokycanska 

66 07.07.2022       ZAK TV  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním 
devatenáctém ročníku soutěže nominováno 19 
stavebních děl 

67 08.07.2022       Mladá fronta DNES  Finále Stavby roku v regionu 

68 08.07.2022       plzen.iDNES.cz  
O Stavbu roku soutěží v kraji hasičské zbrojnice i 
originální dřevostavba 

69 08.07.2022       impuls.cz  
O Stavbu roku soutěží v kraji hasičské zbrojnice i 
originální dřevostavba 

70 08.07.2022       novinykraje.cz  
Kavárna na Homolce obdržela nominaci na titul Stavba 
roku Plzeňského kraje 2022 

71 08.07.2022       regionplzen.cz  
Kavárna na Homolce obdržela nominaci, hlasovat může 
i veřejnost 

72 10.07.2022       regionplzen.cz  
V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje postoupilo 19 
staveb. 

73 11.07.2022       regionplzen.cz  
Podpořte naši 55. MŠ v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje! 
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74 12.07.2022       region24.cz  
V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje postoupilo 19 
staveb 

75 12.07.2022       tachovsky.denik.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

76 12.07.2022       plzensky.denik.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

77 12.07.2022       rokycansky.denik.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

78 12.07.2022       klatovsky.denik.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

79 12.07.2022       domazlicky.denik.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

80 12.07.2022       akceplzen.cz  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje 
devatenáct projektů 

81 15.07.2022       fnplzen.cz  BUDE PSYCHIATRIE STAVBOU ROKU? 
82 15.07.2022       Tachovský deník  Zuška ve Stříbře soutěží o titul stavby roku 

83 15.07.2022       tachovsky.denik.cz  
 V soutěži o stavbu roku se utká ZUŠka ve Stříbře i 
hasičárna v Chodském Újezdu 

84 18.07.2022       Domažlický deník  O Stavbu roku letos usiluje devatenáct projektů 

85 19.07.2022       plzen.eu  
Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos 
nominováno 19 stavebních děl 

86 21.07.2022       Hitrádio FM PLUS   Zprávy 08:00 
87 02.08.2022 plzensky-kraj.cz Hlasujte v soutěži Stavba roku Plzeňska 

88 03.08.2022 plzendnes.cz  
Hlasujte v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2021. 
O prestižní titul se letos utká 19 staveb! 

89 13.09.2022 qap.cz 
Z původních veřejných záchodků oceněná kavárna. 
Stavba roku má vítěze - FOTKY 

90 14.09.2022 Mladá fronta DNES   
Stavbou roku 2021 v kraji je i Paluba Hamburk u 
nádraží  

91 14.09.2022 plzen.cz  
Stavbou roku je plzeňský bytový dům, Útulnoff i 
Paluba Hamburk 

92 14.09.2022 plzensky-kraj.cz    Titul Stavba roku získala tři stavební díla 

93 15.09.2022 plzen.iDNES.cz 
Porota ocenila i Palubu Hamburk, veřejnost zaujala 
kavárna u Homolky 

94 15.09.2022 Domažlický deník V soutěži bodovala útulna i dům  
95 16.09.2022 Tachovský deník V soutěži bodovala útulna i dům  
96 17.09.2022 Plzeňský deník V soutěži bodovala útulna i dům  
97 15.09.2022 regionplzen.cz Budova kavárny Kafe Smetanka byla oceněna 

98 15.09.2022 impuls.cz 
Porota ocenila i Palubu Hamburk, veřejnost zaujala 
kavárna u Homolky 

99 20.09.2022 casopisstavebnictvi.cz 
Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla 
letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje. 

100 30.09.2022 mpo.cz 
Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla 
letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje  
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101 07.10.2022 regionplzen.cz 
Stavby roku 2021 z kraje se představují. Výstava je k 
vidění na Palubě Hamburk 

102 08.10.2022 Plzeňský deník Kavárna na Homolce má dvě ocenění  

103 09.10.2022 plzenskyrozhled.cz 
Stavby roku kraje se představují na Palubě Hamburk 

104 31.10.2022 bydlet.cz 
Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje se představují na Palubě Hamburk 

105 31.10.2022 plzen.eu 
Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského 
kraje se představují na Palubě Hamburk 

106 12.12.2022 Z+i ČKAIT Stavba roku Plzeňského kraje 
 

 

TIPY NA VÝLETY 

08.03.2022      Zpravodaj města Horšovský Týn ~ Strana  10 ~ Rubrika: Informační centrum  

Starobylý domažlický pivovar se proměnil na multifunkční centrum. Projděte se prosklenými lávkami 
v galerii Hvozd. Zrekonstruovaná budova sladovny z konce 19. století tak právem získala ocenění 
Stavba roku Plzeňského kraje 2020. Otevřeno je od pondělí do pátku 9:00 – 16:00 hodin.  
www.idomazlice.cz S dětmi můžete navštívit nově zrekonstruované aquacentrum v Domažlicích. 
Najdete zde plavecký bazén, aquapark s tobogánem, wellnes nebo saunu. O jarních prázdninách 
bude otevřeno denně od 10 do 21 hodin.  
 
Foto popis: pracovnice infocentra  

 

 
Dva tituly Stavba roku, český rekord a teď krovy 

12.03.2022      Plzeňský deník ~ Strana  74 ~ Jiří Macek ~ Rubrika: Deník Extra ~ 
Vytištěno: 4 280 ~ Čtenost: 14 483  

12.03.2022      Rokycanský deník ~ Strana  71 ~ Jiří Macek ~ Rubrika: Deník Extra ~ 
Vytištěno: 1 050 ~ Čtenost: 5 877  

12.03.2022      Tachovský deník ~ Strana  63 ~ Jiří Macek ~ Rubrika: Deník Extra ~ 
Vytištěno: 740 ~ Čtenost: 3 907  

12.03.2022      Domažlický deník ~ Strana  71 ~ Jiří Macek ~ Rubrika: Deník Extra ~ 
Vytištěno: 1 280 ~ Čtenost: 9 533  

12.03.2022      Klatovský deník ~ Strana  71 ~ Jiří Macek ~ Rubrika: Deník Extra ~ 
Vytištěno: 1 700 ~ Čtenost: 5 055  

Třicet let působí v oblasti dřevostaveb plzeňská firma PALIS. Za ty roky si vybudovala v branži své 
místo. V současné době s více než pěti desítkami vlastních spolupracovníků dosahuje ročního obratu 
přes 100 milionů korun a na svém kontě má 300 realizovaných staveb.  
Plzeň – Firma PALIS vznikla v roce 1991 doslova na zelené louce jako společnost zpracovávající dřevní 
hmotu na tesařské a truhlářské výrobky a polotovary. „Postupem času jsme firmu rozšiřovali a 
modernizovali, dnes disponujeme veškerým moder-ním zařízením na zpracování dřeva. Ve vlastním 
provozu produkujeme stavební řezivo, hoblovaný a lepený program. V moderních halách s jeřábovou 
dráhou vyrábíme prefabrikované stavební dílce na bázi dřeva, z nichž jsou následně stavěny moderní 
dřevostavby,“ říká Jaromír Eisman mladší, ředitel firmy PALIS.  
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Před více než deseti lety začala firma spolupracovat s předními architekty, a dala tak vzniknout 
nevšedním domům s vynikajícími stavebněfyzikálními vlastnostmi, výborným architektonickým 
řešením a tradičně vysokou kvalitou řemeslné práce. Kromě dřevostaveb je výrobcem kvalitních 
dětských hřišť a prvků krajinářské architektury.  
O firmě vypovídá i to, že v roce 2018 získala realizovaná přístavba školní družiny v PlzniÚjezdě titul 
Stavba roku Plzeňského kraje. O dva roky později stejné ocenění získal PALIS za projekt atriového 
domu ve svahu v Plzni. „Zajímavostí v naší činnosti je i český rekord ve stavbě domu bez použití 
stavební mechanizace, což se nám podařilo za 20 hodin a 40 minut,“ podotýká Jaromír Eisman.  
Vloni v PALISu zakoupili CNC obráběcí centrum, na kterém jsou schopni vyrábět veškeré dřevěné 
konstrukční dílce (konstrukční prvky, krovy, pergoly a jiné), a to s vysokou přesností a kvalitou 
opracování.  
„Novinkou v naší činnosti je, že zájemci si kromě dřevostaveb mohou u nás zakoupit třeba jen krovy, 
které jsou vyrobené právě CNC strojem. Výhodou je, že takto vyráběné krovy jsou zpracované s 
absolutní přesností a s dokonalým opracováním. Navíc používáme vlastní kvalitní řezivo a 
certifikované materiály. Jsme přitom schopni navrhnout a vyrobit krovy všech tvarů a konstrukcí, 
můžeme navrhnout i řešení kombinace krovů s vazníky. Dokážeme vyrobit i atypické krovy, krovy pro 
historické objekty i krovy pro účelové stavby,“ říká o novince v činnosti PALISu ředitel Jaromír Eisman.  
 
Foto autor: Foto: archiv PALISU  
Foto popis: Ještě není hotovo, ale už je na to radost pohledět.  

 

 
Plzeň zahájila práce na zajištění stability skalní stěny v Lobezském 

parku 

21.03.2022      seznamzpravy.cz ~ ČTK ~ Rubrika: Plzeňský kraj, Regiony  

23.03.2022      stavebniserver.com  

Plzeň dnes zahájila práce na dlouhodobém zajištění stability skalní stěny v Lobezském parku v 
blízkosti ulic Nad Úhlavou a Revoluční. Chce zvýšit bezpečnost návštěvníků parku, který je oblíbeným 
odpočinkovým místem Plzeňanů. 
 
Za čtyři miliony korun bude skála očištěna, nestabilní části odstraněny, stabilitu skály posílí kotvy. 
Část, která se bude upravovat, bude do letošního srpna nepřístupná. Staveniště pod skálou se oplotí 
a osadí informační tabulí.  
Problém se skálou byl zjištěn při rekonstrukci Lobezského parku před čtyřmi lety. „Nechali jsme 
udělat nejnutnější zabezpečovací práce, tedy skálu očistit, shodit to, co hrozilo pádem. Současně 
jsme zadali projekt k dlouhodobému zajištění stability skály, podle něhož teď začínají práce,“ řekl 
náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).  
Nejprve se očistí horní hrana skály od náletové vegetace. Poté budou ze skály odstraněny zvětralé 
části a nebezpečné převisy. Injektované kotevní tyče zajistí stabilitu skalní stěny. „Zajištění horní 
hrany masivu bude provedeno pomocí ochranného systému vegetačních pásů, takzvaných rukávců z 
geotextilie s vegetačním substrátem, do jejichž otvoru se v horní části sází rostliny. Vegetace tak 
neprorůstá do skály. Rukávce časem srostou s okolním prostředím,“ řekla vedoucí oddělení 
urbanistické zeleně Hana Hrdličková. Podle ní jde o poměrně novou technologii použitou u 
Košuteckého jezírka, kde se osvědčila. Na skálu se tak dostane zeleň, která ji nenaruší.  
Lobezský park byl založen v letech 1933 až 1935 ve vytěženém pískovcovém lomu, jeho součástí je 
skalní stěna. Poslední revitalizací prošel v roce 2018. Byl doplněn mobiliář včetně posilovacích strojů 
a herních prvků. Park má teď rozlohu 4,1 hektaru. Obnova parku za 16 milionů korun získala titul 
Stavba roku Plzeňského kraje 2018. Nedávno byla k parku přičleněna plocha v nivě řeky s rozlohou 
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1,5 hektaru. Vznikla tam jezírka a plochy pro odpočinek. S dalším rozšířením části v údolní nivě se 
počítá v příštích letech.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-plzensky-kraj-plzen-zahajila-prace-na-zajisteni-
stability-skalni-steny-v-lobezskem-parku-194786 

 

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/plzen-zahajila-prace-na-zajisteni-stability-skalni-steny-v-
lobezskem-parku/ 
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Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje začíná! Vyhlášeno je sedm 

soutěžních kategorií 

31.03.2022      qap.cz  

„ Každoročně je do soutěže zapojeno velké množství staveb, v loňském roce dokonce rekordní počet 
čtyřiceti. 
 
Věřím, že jako kraj se máme čím chlubit a návštěvníkům nabízíme mnoho zajímavých míst. 
Vzpomeňme například z loňských vítězů dostavbu ambitu Mariánské Týnice, klenotu našeho kraje. 
Jelikož pocházím z Domažlicka, nemohu opomenout dalšího loňského vítěze, kterým je Kulturní 
centrum – Pivovar Domažlice,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který společně s 
partnery, spoluvyhlašovateli a zástupci odborné poroty soutěž ve čtvrtek 31. března vyhlásil.  
Přihláška musí být podána nejpozději 27. května letošního roku a to včetně požadovaných příloh a 
qapplzn.cdokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby 
následně posoudí sedmičlenná odborná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, 
stejně tak má ale právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana 
Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví.  
Přihlašovatel stavby bude muset i letos zaplatit přihlašovací poplatek, Plzeňský kraj ovšem stejně jako 
minulý rok připravil finanční příspěvek pro vítěze. „Finanční příspěvek připravujeme, ještě jsme se 
však neshodli na jeho výši. Finanční příspěvky rozdělíme podle toho, kolik bude staveb roku. Může to 
být tak, že pokud budou stavby roku dvě, každé dáme 20 tisíc korun, pokud bude jedna, tak můžeme 
přidat i více. Ale je to vše zatím předmětem jednání,“ uvedl Miloslav Michalec z odporu regionálního 
rozvoje za Plzeňský kraj.  
Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém 
hlasování si odnese Cenu veřejnosti. „Na soutěž Stavba roku Plzeňského kraje jsme velmi hrdí, 
protože je příkladným způsobem pomoci stavebnictví i zhotovitelským firmám spolu s investory a 
projektanty. Přispívá totiž k pozitivnímu vnímání jejich práce a k veřejné prezentaci kvalitních 
staveb,“ sdělil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware s.r.o., která je 
partnerem soutěže a Ceny veřejnosti.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září letošního roku.  
Marianská Týnice  
V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb. Z nich tři vítězové si odnesli titul Stavba 
roku Plzeňského kraje – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.  
foto: QAP, Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Od konce března do 27. května se mohou do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje přihlašovat stavby 
dokončené v minulém roce. Přihlásit je do soutěže mohou jejich vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo 
projektanti..  

https://www.qap.cz/clanek/soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje-zacina-vyhlaseno-je-sedm-kategorii-
124702 



10 
 

 
 

  
Hledá se stavba roku. Plzeňský kraj znovu vyhlásil tradiční soutěž! 

01.04.2022      plzen.cz ~ Marie Osvaldová  

Obce, investoři, stavebníci a vlastníci se mohou až do 27. května hlásit do nového ročníku Stavby 
roku Plzeňského kraje 2021. V předchozím 18. ročníku se sešlo rekordních 42 přihlášek, nejvíc ze 
všech 14 krajů. Soutěž má přispět ke zvyšování kvality staveb v regionu, projektanti i stavebníci ji 
považují za prestižní. 
 
Odborná porota bude posuzovat novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské 
stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství, které byly zkolaudované nebo 
uvedené do provozu v roce 2021. "Věřím, že jako kraj se máme čím chlubit a návštěvníkům nabízíme 
mnoho zajímavých míst. Těším se, jaké nové stavby budou v letošním ročníku soutěžit a věřím, že 
přilákají do Plzeňského kraje nemalé množství návštěvníků,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf 
Špoták.  
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Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. "I přes covid, válku 
na Ukrajině i zvýšení cen chtějí všichni velké i malé zakázky dodělávat. A ví, že cena materiálu nebude 
stagnovat, takže se staví. Předpokládám, že soutěž bude naplněna velkým počtem nových staveb 
realizovaných v loňském roce. Byť se ceny zvedly enormně, tak se to zatím neodrazilo v tom, že by 
investoři přestali stavět," uvedl šéf krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec.  
Titul Stavba roku Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, 
stejně tak má ale právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana 
Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v 
internetovém hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Výsledky letošního ročníku soutěže budou 
vyhlášeny 8. září.  
V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb. Z nich tři vítězové si odnesli titul Stavba 
roku Plzeňského kraje – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.  
 

https://www.plzen.cz/hleda-se-stavba-roku-plzensky-kraj-znovu-vyhlasil-tradicni-soutez 
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Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 

01.04.2022      plzensky-kraj.cz ~ Helena Frintová 

Začal 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, ve kterém budou oceněna nejlepší stavební 
díla uplynulého roku. Odborná porota bude posuzovat novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, 
dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství, které byly 
zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2021. Přihlásit je do soutěže mohou jejich vlastníci, 
zhotovitelé, investoři nebo projektanti. 
 
„Každoročně je do soutěže zapojeno velké množství staveb, v loňském roce dokonce rekordní počet 
čtyřiceti. Věřím, že jako kraj se máme čím chlubit a návštěvníkům nabízíme mnoho zajímavých míst. 
Vzpomeňme například z loňských vítězů dostavbu ambitu Mariánské Týnice, klenotu našeho kraje. A 
samozřejmě jako rodák z Domažlicka rád připomenu dalšího loňského vítěze, a tím je Kulturní 
centrum – Pivovar Domažlice. Těším se, jaké nové stavby budou v letošním ročníku soutěžit a věřím, 
že přilákají do Plzeňského kraje nemalé množství návštěvníků,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje 
Rudolf Špoták.  
Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, stejně tak má ale 
právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, 
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.  
Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém 
hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost 
EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.  
„Na soutěž Stavba roku Plzeňského kraje jsme velmi hrdí, protože je příkladným způsobem pomoci 
stavebnictví i zhotovitelským firmám spolu s investory a projektanty. Přispívá totiž k pozitivnímu 
vnímání jejich práce a k veřejné prezentaci kvalitních staveb,“ sdělil Stephan Kronmüller, zakladatel a 
jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. „Tuto soutěž podporujeme už čtvrtým rokem, ale město 
Plzeň a celý náš kraj spoluutváříme již 25 let. Čtvrt století jsme jeho součástí,“ doplnil Stephan 
Kronmüller.  
Předávat se bude také Cena ČKAIT Plzeňského kraje, jejímž cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a 
technologické inženýrské návrhy. Komu poputuje, se bude vybírat ze staveb přihlášených dle 
soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT.  
„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě slaví v letošním roce 30 let 
od svého založení. Jsme rádi, že budeme moci v Plzeňském kraji oslavit naše výročí vyhlášením Ceny 
ČKAIT Plzeňského kraje v rámci slavnostního večera soutěže Stavby roku našeho kraje,“ řekl Robert 
Špalek, předseda představenstva ČKAIT. „Je pro nás velkou ctí, že jsme spoluvyhlašovateli této 
soutěže společně s Plzeňským krajem a dalšími partnery. Cena ČKAIT není konkurencí hlavní soutěže, 
ale naopak umožňuje vyniknout i dalším činnostem spojeným s investiční výstavbou, které jsou jinak 
ve stínu designu a velkých investic. Veřejnost většinou uchvátí celkový vzhled stavby, za kterým se ale 
skrývají i další dílčí a unikátní inženýrská řešení, o kterých se většinou nikdo nedozví. Jejich 
představení by mělo být jedním z úkolů Ceny ČKAIT,“ vysvětlil Robert Špalek.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září 2022.  
V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb. Z nich tři vítězové si odnesli titul Stavba 
roku Plzeňského kraje – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.  
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a další informace jsou k dispozici na 
www.stavbarokupk.cz.  
Kontakt pro média:  
Hana Kulawiaková  
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E-mail: hana@stavbarokupk.cz  
Tel.: 606 665 771  
Kontakt pro přihlašovatele:  
Ingrid Havránková  
E-mail: ingrid@stavbarokupk.cz  
Tel.: 725 745 788  
 

https://www.plzensky-kraj.cz/zacina-19-rocnik-souteze-stavba-roku-plzenskeho-k 

 
 

  
V kraji začalo klání o stavbu roku 

01.04.2022      Domažlický deník ~ Strana  3 ~ BARBORA HÁJKOVÁ ~ Rubrika: 
Region,zpravodajství ~ Vytištěno: 1 280 ~ Čtenost: 9 533 

Plzeň – Už 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje včera odstartoval. Až do 27. května 
mohou vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti přihlašovat stavby dokončené na území kraje 
v roce 2021. 
„Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022, a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny,“ informovala za 
pořadatele Hana Kulawiaková s tím, že stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana 
Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. 
„Každý rok máme přihlášeno průměrně třicet staveb a díky jejich kvalitě je těžké mezi nimi vybírat. 
Mile mě překvapuje, že se nepřihlašují jen velké plzeňské stavby, ale také menší z okresů,“ zhodnotil 
dlouholetý porotce Miloslav Michalec. Dodal, že vítěz sice neobdrží finanční cenu, ale oceněním získá 
v oboru značné renomé. 
Letos se soutěží v sedmi kategoriích: novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, 
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dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná 
prostranství (parky, náměstí, návsi). Více informací o soutěži naleznou zájemci na webu 
www.stavbarokupk.cz. 
Za rok 2020 získala cenu například dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, městský pivovar v 
Domažlicích, Atriový dům v Plzni nebo prodloužení tramvajové trati na Borská pole. 
 
Foto autor: Foto: Stavba roku PK  
Foto popis: ATRIOVÝ DŮM VE SVAHU v Plzni byl titulem Stavba roku oceněn loni.  

 
 
  

Zprávy 17:42 

01.04.2022      Rádio Blaník - západ ~ Zpráva  1 ~ Poslechovost pořadu: 0  

 
mluvčí  
Na Blaníku nás zajímá, co se děje u vás. 
 
Doma právě blížíme do západních Čech Eliškou druhou. 
 
Hezké odpoledne. V Plzni se uskuteční devatenáctý ročník soutěže stavba roku Plzeňského kraje. 
Zájemci se mohou hlásit ode dneška do 27. května. Soutěž má přispět ke zvyšování kvality staveb v 
regionu. Projektanti stavebníci považují za prestižní. Někteří díky titulu vyhrávají zajímavé zakázky. V 
Karlovarském kraji ubývá případů nakažených koronavirem. Za uplynulý týden testy potvrdily covid-
19 u 945 lidí. V mezitýdenním srovnání je to 68 případů méně. Počet nakažených pacientů v 
nemocnicích stagnuje. Plzeňské zoo se narodil další mládě velblouda dvouhrbého malá samička je již 
dvaadvacátým přírůstkem tohoto druhu, který se v Plzni za 25 let chovu narodil. Matka se sice o 
mládě stará, ale nekrmí ho. Ošetřovatelé proto dávají zhruba každé 2 hodiny pít mléko z láhve. Tolik 
regionální zprávy rádio Blaník. 

 
 
  

V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou hlásit do 
konce května 

01.04.2022      klatovsky.denik.cz ~ Barbora Hájková ~ Rubrika: Klatovsko  

01.04.2022      domazlicky.denik.cz ~ Barbora Hájková ~ Rubrika: Domažlicko  

01.04.2022      plzensky.denik.cz ~ Barbora Hájková ~ Rubrika: Plzeňsko  

01.04.2022      rokycansky.denik.cz ~ Barbora Hájková ~ Rubrika: Rokycansko  

01.04.2022      tachovsky.denik.cz ~ Barbora Hájková ~ Rubrika: Tachovsko  
 

Už 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje včera odstartoval. Až do 27. května mohou 
vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti přihlašovat stavby dokončené na území kraje v roce 
2021. 
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"„Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny,“ informovala za 
pořadatele Hana Kulawiaková s tím, že stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana 
Plzeňského kraje, Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve 
stavebnictví. 
„Každý rok máme přihláše-no průměrně třicet staveb a díky jejich kvalitě je těžké mezi nimi vybírat. 
Mile mě překvapuje, že se nepřihlašují jen velké plzeňské stavby, ale také menší z okresů,“ zhodnotil 
dlouholetý porotce Miloslav Michalec. Dodal, že vítěz sice neobdrží finanční cenu, ale oceněním získá 
v oboru značné renomé. 
 
Letos se soutěží v sedmi kategoriích: novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, 
dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná 
prostranství (parky, náměstí, návsi). Více informací o soutěži naleznou zájemci na webu 
www.stavbarokupk.cz. 
Za rok 2020 získala cenu například dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, městský pivovar v 
Domažlicích, Atriový dům v Plzni nebo prodloužení tramvajové trati na Borská Pole. 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-
do-konce-kvetna-20220.html 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-
do-konce-kvetna-20220.html 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-do-
konce-kvetna-20220.html 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-
do-konce-kvetna-20220.html 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-
do-konce-kvetna-20220.html 
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V kraji začalo klání o stavbu roku. Zájemci se mohou hlásit do 

konce května 

01.04.2022      akceplzen.cz  

Už 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje včera odstartoval. Až do 27. května mohou 
vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti přihlašovat stavby dokončené na území kraje v roce 
2021. …read more 
 
 
 
https://akceplzen.cz/v-kraji-zacalo-klani-o-stavbu-roku-zajemci-se-mohou-hlasit-do-konce-kvetna/ 
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Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 

03.04.2022      regionplzen.cz  

Nový ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu s 
partnery soutěže, spoluvyhlašovateli a zástupci odborné poroty. 
 
Od teď až do 27. května 2022 se do soutěže mohou přihlašovat stavby dokončené na území kraje v 
roce 2021. Přihlášená díla se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje a dalších pět 
udělovaných cen. Záštitu letošní soutěži udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  
Začal 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, ve kterém budou oceněna nejlepší stavební 
díla uplynulého roku. Odborná porota bude posuzovat novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, 
dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství, které byly 
zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2021. Přihlásit je do soutěže mohou jejich vlastníci, 
zhotovitelé, investoři nebo projektanti.  
„Každoročně je do soutěže zapojeno velké množství staveb, v loňském roce dokonce rekordní počet 
čtyřiceti. Věřím, že jako kraj se máme čím chlubit a návštěvníkům nabízíme mnoho zajímavých míst. 
Vzpomeňme například z loňských vítězů dostavbu ambitu Mariánské Týnice, klenotu našeho kraje. A 
samozřejmě jako rodák z Domažlicka rád připomenu dalšího loňského vítěze, a tím je Kulturní 
centrum – Pivovar Domažlice. Těším se, jaké nové stavby budou v letošním ročníku soutěžit a věřím, 
že přilákají do Plzeňského kraje nemalé množství návštěvníků,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje 
Rudolf Špoták.  
Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, stejně tak má ale 
právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, 
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.  
Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém 
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hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost 
EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.  
„Na soutěž Stavba roku Plzeňského kraje jsme velmi hrdí, protože je příkladným způsobem pomoci 
stavebnictví i zhotovitelským firmám spolu s investory a projektanty. Přispívá totiž k pozitivnímu 
vnímání jejich práce a k veřejné prezentaci kvalitních staveb,“ sdělil Stephan Kronmüller, zakladatel a 
jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o. „Tuto soutěž podporujeme už čtvrtým rokem, ale město 
Plzeň a celý náš kraj spoluutváříme již 25 let. Čtvrt století jsme jeho součástí,“ doplnil Stephan 
Kronmüller.  
Předávat se bude také Cena ČKAIT Plzeňského kraje, jejímž cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a 
technologické inženýrské návrhy. Komu poputuje, se bude vybírat ze staveb přihlášených dle 
soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT.  
„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě slaví v letošním roce 30 let 
od svého založení. Jsme rádi, že budeme moci v Plzeňském kraji oslavit naše výročí vyhlášením Ceny 
ČKAIT Plzeňského kraje v rámci slavnostního večera soutěže Stavby roku našeho kraje,“ řekl Robert 
Špalek, předseda představenstva ČKAIT. „Je pro nás velkou ctí, že jsme spoluvyhlašovateli této 
soutěže společně s Plzeňským krajem a dalšími partnery. Cena ČKAIT není konkurencí hlavní soutěže, 
ale naopak umožňuje vyniknout i dalším činnostem spojeným s investiční výstavbou, které jsou jinak 
ve stínu designu a velkých investic. Veřejnost většinou uchvátí celkový vzhled stavby, za kterým se ale 
skrývají i další dílčí a unikátní inženýrská řešení, o kterých se většinou nikdo nedozví. Jejich 
představení by mělo být jedním z úkolů Ceny ČKAIT,“ vysvětlil Robert Špalek.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září 2022.  
V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb. Z nich tři vítězové si odnesli titul Stavba 
roku Plzeňského kraje – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.  
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a další informace jsou k dispozici  
na www.stavbarokupk.cz.  

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/zacina-19-rocnik-souteze-stavba-roku-pl-171796/ 
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 Zprávy 15:00 

03.04.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~ Poslechovost pořadu: 0  

 
mluvčí  
Česko má podle ministra Kupky zásoby plynu asi na 30 dní v případě výpadku by se spotřeba 
domácností omezovala jako poslední certifikáty v aplikaci čtečka se znovu zobrazují jako platné 
dopoledne nefungovala správně začíná devatenáctý ročník soutěže stavba roku Plzeňského kraje 
zítra bude polojasno až oblačno teploty do sedmi stupňů jsou tu další nedělní zprávy Lenka Topinková 
pěkné odpoledne. 
 
Soutěž stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do svého devatenáctého ročníku stavby dokončené na 
území kraje v loňském roce můžou jejich vlastníci zhotovitelé investoři nebo projektanti přihlašovat 
do 27. května vítězné dílo získá titul stavba roku Plzeňského kraje a uděleno bude 5 dalších cen. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v září dodává za organizátory Hana Kulawiaková. 
 

 
  

Zájemci se mohou hlásit do nového ročníku soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje 

05.04.2022      stavebniserver.com  

Plzeň 31. března (ČTK) - Obce, investoři, stavebníci a vlastníci se mohou ode dneška do 27. května 
hlásit do nového ročníku Stavby roku Plzeňského kraje 2021. V předchozím 18. ročníku se sešlo 
rekordních 42 přihlášek, nejvíc ze všech 14 krajů. Soutěž má přispět ke zvyšování kvality staveb v 
regionu, projektanti i stavebníci ji považují za prestižní. Někteří díky titulu vyhrávají zajímavé zakázky, 
řekl dnes novinářům šéf krajského odboru regionálního rozvoje Miloslav Michalec. 
 
Výsledky letošního ročníku soutěže budou vyhlášeny 8. září.  
"I přes covid, válku na Ukrajině i zvýšení cen chtějí všichni velké i malé zakázky dodělávat. A ví, že 
cena materiálu nebude stagnovat, takže se staví. Předpokládám, že soutěž bude naplněna velkým 
počtem nových staveb realizovaných v loňském roce. Byť se ceny zvedly enormně, tak se to zatím 
neodrazilo v tom, že by investoři přestali stavět," uvedl.  
Kraje, města i obce hodně investují, mnoho z nich má stavby podpořené dotacemi EU a musí je 
dokončit v termínu. "Loňský rok byl fakt dobrý, ale neumím predikovat příští rok," řekl Michalec.  
Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2020 se staly východní ambit kláštera Mariánská Týnice na 
severním Plzeňsku, Kulturní centrum - Pivovar Domažlice a atriový rodinný dům ve svahu v Plzni. 
Cenu veřejnosti získalo prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Polovina přihlášek přišla z obcí a 
měst, všechny soutěžní stavby byly podle Michalce rovnoměrně rozprostřeny po území kraje.  
 

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/zajemci-se-mohou-hlasit-do-noveho-rocniku-souteze-
stavba-roku-plzenskeho-kraje/ 
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Začíná 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, přihlásit se 
mohou stavby dokončené v roce 2021. 

06.04.2022      mpo.cz  

Publikováno: Autor: března vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu se spoluvyhlašovateli ČKAIT, SPS a 
Obce architektů nový ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. 
 
Až do 27. května 2022 se do soutěže mohou přihlašovat stavby dokončené na území kraje v roce 
2021. Záštitu letošní soutěži udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a součástí vyhlášení bude 
též předání ceny MPO.  
Začal 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje, ve kterém budou oceněna nejlepší stavební 
díla uplynulého roku. Odborná porota bude posuzovat novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, 
dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství, které byly 
zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2021. Přihlásit je do soutěže mohou jejich vlastníci, 
zhotovitelé, investoři nebo projektanti. Přihlášená díla se budou ucházet o titul Stavba roku 
Plzeňského kraje a dalších pět udělovaných cen.  
Přihláška musí být podána nejpozději 27. května 2022 a to včetně požadovaných příloh a 
dokumentace, které jsou specifikované v podmínkách soutěže. Všechny přihlášené stavby následně 
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posoudí sedmičlenná porota a nominuje z nich ty, které postoupí do klání o ceny. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje pak může porota udělit v každé ze sedmi soutěžních kategorií, stejně tak má ale 
právo titul vůbec neudělit. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, 
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Cena ČKAIT 
Plzeňského kraje.  
Již tradičně vybere svého vítěze také veřejnost. Stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém 
hlasování si odnese Cenu veřejnosti. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost 
EUROSOFTWARE, s.r.o. z Plzně.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září 2022  
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a další informace jsou k dispozici  
na webových stránkách soutěže www.stavbarokupk.cz  

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/souteze/stavba-roku/zacina-19--rocnik-souteze-stavba-
roku-plzenskeho-kraje--prihlasit-se-mohou-stavby-dokoncene-v-roce-2021---266866/ 
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Bunkry se otevřely veřejnosti, k vidění byla historická i moderní 
technika 

16.04.2022      tachovsky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Z okolí  

16.04.2022      plzensky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Z okolí  

16.04.2022      rokycansky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Rokycansko  

16.04.2022      klatovsky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Z okolí  

16.04.2022      domazlicky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Z okolí  
 

Mýtus o jaderných nosičích nad Břasy se rozhodl na Velký pátek vygumovat ze všech periodik David 
Antonín Cajthaml. Milovník vojenské historie (dnes jako člen výboru Military Car Clubu) i zastupitel 
obce. Pozval zájemce do areálu, jemuž dominuje už devět let unikátní dřevěná rozhledna kde dnes 
není po armádě ani stopa. Jenže stopy tu zůstávají dál. 
 
"Šanci prohlédnout si bunkry po účinkování armády využily stovky lidí. „Skutečně se tu usadila 562. 
rota protivzdušné obrany státu. Nikoliv ale se stovkami vojáků, jak se tu tradovalo. Bylo jich 
podstatně méně, jenže o to významnější cíle sledovali,“ připustil Cajthaml. Monitorování jižní a 
západní hranice bylo ze severu Rokycanska ideální. Přes Plzeň a dál průzorem Českého lesa mohli 
tehdejší a bdělí ochránci socialismu sledovat pohyb průzkumných letounů.Bundeswehru. 
Základnu využívaly khaki uniformy s hroutícím se minulým režimem a ještě pár let poté. Na umělých 
návrších (kurganech) byly umístěné radiolokátory (celkově jich bylo pět) a nechyběl tu muniční sklad 
nebo několik bunkrů. Právě do nich se návštěvníci páteční akce podívali a přesvědčili se, jak s nimi 
dnes zacházejí představitelé Břas. Armádní majetek přebírali v žalostném stavu, ale dokázali si s tím 
poradit! Ubytovací zařízení pro vojáky se proměnilo v dům s pečovatelskou službou a roku 2012 
vyhrál návrh, aby na kopci vyrostlo zařízení sloužící pro přenos dat z kamerového systém s Plzní a 
Radnicemi. Zvolena byla dřevěná konstrukce, v jejímž nejvyšším patře je umístěna moderní 
technologie. Nevšední rozhledna se stala cílem turistů a pyšní se titulem Stavba roku Plzeňského 
kraje. 

https://tachovsky.denik.cz/z-regionu/bunkry-se-otevrely-verejnosti-k-videni-byla-historicka-i-moderni-
technika-202204.html 

https://plzensky.denik.cz/z-regionu/bunkry-se-otevrely-verejnosti-k-videni-byla-historicka-i-moderni-
technika-202204.html 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/bunkry-se-otevrely-verejnosti-k-videni-byla-historicka-i-
moderni-technika-202204.html 

https://klatovsky.denik.cz/z-regionu/bunkry-se-otevrely-verejnosti-k-videni-byla-historicka-i-moderni-
technika-202204.html 

https://domazlicky.denik.cz/z-regionu/bunkry-se-otevrely-verejnosti-k-videni-byla-historicka-i-moderni-
technika-202204.html 
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Jaderné nosiče u Břas chyběly. Ale bystré oko pěti radiolokátorů 

vidělo až do Bavorska 

19.04.2022      Domažlický deník ~ Strana  3 ~ VÁCLAV HAVRÁNEK ~ Rubrika: Region ~ 
Vytištěno: 1 280 ~ Čtenost: 9 533  

Břasy – Mýtus o rozmístění nosičů jaderných zbraní nad Břasy na Rokycansku se rozhodl na Velký 
pátek vygumovat ze všech periodik David Antonín Cajthaml. Milovník vojenské historie, člen výboru 
Military Car Clubu i zastupitel obce. Pozval zájemce do areálu, jemuž dnes dominuje unikátní dřevěná 
rozhledna a kde dnes už není po armádě téměř ani stopa.  
V oblasti bývalé základny po ní zůstaly například bunkry a možnost si je prohlédnout využily v pátek 
stovky lidí. „Dříve zde byla umístěna 562. rota protivzdušné obrany státu. Nikoliv ale se stovkami 
vojáků, jak se tu tradovalo. A už vůbec ne s jadernými hlavicemi, jak místní také často tvrdili. Vojáků 
bylo podstatně méně, jenže o to významnější cíle sledovali,“ připustil Cajthaml. Monitorování jižní a 
západní hranice bylo ze severu Rokycanska ideální. Přes Plzeň a dál průzorem Českého lesa mohli 
tehdejší bdělí ochránci socialismu sledovat pohyb letounů za hranicemi. Základnu využívaly vojáci 
ještě pár let po pádu socialistického režimu. Na umělých návrších (kurganech) bylo umístěno celkově 
pět radiolokátorů, nechyběl tu muniční sklad nebo několik bunkrů. Právě do nich se návštěvníci 
páteční akce podívali a přesvědčili se, jak s nimi dnes zacházejí představitelé Břas.  
Ti armádní majetek přebírali ve zbědovaném stavu, ale dokázali si s tím poradit. Například ubytovací 
zařízení pro vojáky se proměnilo v dům s pečovatelskou službou. Roku 2012 pak uspěl i návrh, aby na 
kopci vyrostla rozhledna. Objekt s dřevěnou konstrukcí má víceúčelové využití, slouží i pro přenos dat 
z obecního kamerového systému.  
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Pyšní se mimo jiné také titulem Stavba roku Plzeňského kraje.  
 
Foto autor: Foto: Jaroslav Kreisinger  
Foto popis: DAVID ANTONÍN CAJTHAML (v popředí) se stal průvodcem po bunkrech na okraji Břas. 
Sídlila tu rota protivzdušné obrany státu.  

 
 

  
Dřevostavby. Řešení pro lidi z Ukrajiny 

25.04.2022      Mladá fronta DNES ~ Strana  11 ~ Jitka Šrámková ~ Rubrika: Kraj Plzeňský ~ 
Vytištěno: 96 663 ~ Prodáno: 83 136 ~ Čtenost: 439 555  

Architekti z regionu jsou přesvědčeni, že znají recept, jak rychle a levně zajistit důstojné bydlení 
uprchlíkům.  
 
PLZEŇSKÝ KRAJ Upravit české stavební normy tak, aby se daly rychle a levně postavit byty ze dřeva 
pro ukrajinské uprchlíky. Takový trend by uvítali architekti z Plzeňského kraje.  
Jsou toho názoru, že uprchlické krize je třeba využít k tomu, aby se v Česku začalo stavět mnohem 
více ze dřeva, což je metoda levnější a pro přírodu udržitelnější. Například mnohopodlažní bytovky ze 
dřeva, které jsou běžné v řadě zemí - a v tuzemsku by se právě nyní hodily, jsou v Česku zatím tabu.  
„Je šance rychle budovat dřevostavby. Mohli bychom z toho profitovat všichni, protože bychom 
zjistili, že to opravdu funguje,“ vybízí plzeňský architekt Jiří Zábran.  
„Kdybych nemusel postupovat podle norem, které jsou v Česku až moc přísné, postavil bych pro 
Ukrajince něco, jako stavbu pro víkendové bydlení. My už děláme ze dřeva rodinné domky, ale 
bytovky ze dřeva se v Česku nestaví - přitom v západní Evropě je to běžné a je to rychlé,“ připomíná 
architekt, který má na kontě mnoho architektonických cen, jako Stavbu roku Plzeňského kraje 2014 
v kategorii novostavby nebo první místo v soutěži Dům roku za roky 2017 a 2019.  
O tom, jak bude možné rychle postavit byty pro Ukrajince, v posledních dnech hodně přemýšlí i 
sušický architekt Karel Janda. Dobrým nápadem je podle něj kontejnerový systém. I on navrhuje jako 
materiál dřevo. „Představuji si lehké dřevěné moduly, které by se daly seskládávat do větších 
souborů. Naše požární normy je povolují jen do tří nadzemních podlaží, přitom třeba v Rakousku 
nebo ve Skandinávii z nich dělají i výškové budovy. V Dánsku už jsem zaznamenal dvacetipodlažní 
dřevěný dům,“ líčí Janda.  
... 

Kdybych nemusel postupovat podle norem, které jsou v Česku až moc přísné, postavil bych pro 
Ukrajince něco, jako stavbu pro víkendové bydlení. Jiří Zábran, architekt  
 
: Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES  
Foto popis:  
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Otevření dvou nových expozic završilo přestavbu bývalého 
domažlického pivovaru 

03.05.2022      seznamzpravy.cz ~ ČTK ~ Rubrika: Plzeňský kraj, Regiony  

Otevření dvou nových expozic v Kulturním centru Pivovar završilo více než desetiletou přestavbu 
památkově chráněné budovy domažlického pivovaru. Vyšla přibližně na 180 milionů korun, z toho 
téměř čtvrtinu pokryly čtyři dotace EU. 
 
Poslední volný sklep a půdu obsadily dvě expozice zhruba za 13 milionů Kč. Výstava „Pozor, hranice! 
Achtung, Grenze!“ představuje společnou historii Domažlicka a bavorského příhraničí, druhá expozice 
majpuje historii pivovarnictví ve městě.  
„Dnes byla otevřena poslední etapa, a tím je celý projekt u konce,“ uvedl starosta Zdeněk Novák 
(Sdružení pro město Domažlice). Považuje za zázrak, že se městu před 17 lety podařilo soudně získat 
historickou budovu pivovaru z roku 1720 zpět do majetku. „Do té doby hrozilo reálné nebezpečí, že ji 
developer zbourá a rozšíří parkoviště pro Kaufland (sousední obchodní centrum), což by byla 
tragédie,“ řekl starosta.  
V roce 2016 otevřelo město rekonstruovanou centrální část, takzvaný hvozd, kde vznikly výstavní 
prostory a technologie. Stejně jako zbývající části, dokončené předloni v červenci, navrhli projekty 
obnovy architekti, kteří vzešli z mezinárodní architektonické soutěže. „Výsledek předčil očekávání a 
loni jsme vyhráli soutěž Stavba roku Plzeňského kraje a byli jsme ve finále republikového kola a 
dostali jsme cenu od ministryně pro místní rozvoj,“ uvedl starosta.  
Multifunkční centrum nabízí v pěti podlažích knihovnu, vzdělávací a komunitní centrum s tanečním 
sálem, galerii, ale i pivnici, restauraci a obnovený pivovar, kde se předloni v červenci po čtvrtstoletí 
obnovila výroba domažlického piva. „Myslím, že u většiny občanů i přes počáteční skepsi v tom, jestli 
jsme se moc nerozmáchli, dnes převažuje pýcha a hrdost, že tady tuhle budovu máme,“ uvedl Novák. 
Komunitní centrum i sál jsou trvale plné, turisté si oblíbili pivo i výstavu na ochozech na hvozdu. „A 
předpokládáme, že obě dnes otevřené expozice nalákají další davy,“ řekl. Partnerem projektu je 
sousední město Furth im Wald.  
Podle starosty je expozice Pozor, hranice! o česko-bavorském soužití, které trvá od pravěku do 
dneška. „Je tu deset kruhů, které zobrazují deset historických etap od pravěku, kdy žádné hranice 
neexistovaly, po současnost,“ řekl grafik Petr Kolář z Horažďovic. Podle něj je v expozici část 
populárně naučná, v češtině i němčině, a dále dětská. „Podtext expozice byl historie hrou,“ řekl. 
Historička a kurátorka expozice Kristýna Pinkrová řekla, že realizace trvala téměř tři roky. „Jde o 
vyprávění příběhu hranice, kterou tvoří lidé. Snažili jsme se postihnout milníky, které život na obou 
stranách proměňovaly,“ uvedla.  
Expozice se věnuje také například odsunu německých obyvatel. Jen v okrese Domažlice přešlo do 
Furth im Waldu přes 750.000 lidí. „Odsun určil podobu našeho regionu, s níž se dnes vyrovnáváme. 
Stejně jako se železnou oponou, kdy se hranice téměř 40 let, poprvé v historii, nedaly svobodně 
překračovat. Až po období po roce 1989, odkdy je můžeme překonávat, ale hranice a bariéry jsou 
někde jinde,“ řekla Pinkrová.  
Výstava o historii pivovarnictví nebude běžně otevřená. Lidé se musí předem objednat a s průvodcem 
mohou částečně projít i pivovarský provoz.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/regiony-zpravy-plzensky-kraj-otevreni-dvou-novych-expozic-
zavrsilo-prestavbu-byvaleho-domazlickeho-pivovaru-200815 
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Bunkry v Břasích se otevřely veřejnosti 

07.05.2022      Rokycanský deník ~ Strana  53 ~ VÁCLAV HAVRÁNEK ~ Rubrika: Příloha - deník 
extra ~ Vytištěno: 1 050 ~ Čtenost: 5 877  

Břasy – Mýtus o jaderných nosičích nad Břasy se rozhodl na Velký pátek vygumovat ze všech periodik 
David Antonín Cajthaml. Milovník vojenské historie (dnes jako člen výboru Military Car Clubu) i 
zastupitel obce. Pozval zájemce do areálu, jemuž dominuje už devět let unikátní dřevěná rozhledna.  
Dnes tu není po armádě ani stopa. Jenže stopy zůstávají.  
Šanci prohlédnout si bunkry využily stovky lidí. „Skutečně se tu usadila 562. rota protivzdušné obrany 
státu.  
Nikoliv ale se stovkami vojáků, jak se tradovalo. Bylo jich podstatně méně, jenže o to významnější cíle 
sledovali,“ připustil Cajthaml. Monitorování jižní a západní hranice bylo ze severu Rokycanska ideální. 
Přes Plzeň a dál průzorem Českého lesa mohli tehdejší a bdělí ochránci socialismu sledovat pohyb 
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průzkumných letounů Bundeswehru. Základnu využívali vojáci ještě několik let po revoluci. Na 
umělých návrších (kurganech) bylo umístěno pět radiolokátorů a nechyběl tu muniční sklad nebo 
několik bunkrů. Právě do nich se návštěvníci páteční akce podívali a přesvědčili se, jak s nimi dnes 
zacházejí představitelé Břas. Armádní majetek přebírali v žalostném stavu, ale dokázali si s tím 
poradit!  
Ubytovací zařízení pro vojáky se proměnilo v dům s pečovatelskou službou a roku 2012 vyhrál návrh, 
aby na kopci vyrostlo zařízení sloužící pro přenos dat z kamerového systém s Plzní a Radnicemi. 
Zvolena byla dřevěná konstrukce, v jejímž nejvyšším patře je umístěna moderní technologie.  
Nevšední rozhledna se stala cílem turistů a pyšní se titulem Stavba roku Plzeňského kraje.  
 
Foto autor: Foto: Deník  
Foto popis: V BUNKRU. Na Velký pátek byly v Břasích zpřístupněny bunkry po vojácích, nabídky 
využily stovky lidí.  

 
 

OPĚT SE V NĚM VAŘÍ PIVO 

16.05.2022      Blesk ~ Strana  21 ~ (ČTK, km) ~ Rubrika: Příloha - Grilování a pivo ~ 
Vytištěno: 161 018 ~ Prodáno: 125 886 ~ Čtenost: 681 478  

Domažlický pivovar je zachráněn  
 
DOMAŽLICKÝ PIVOVAR, KTERÝ MÁ ZA SEBOU VÍCE NEŽ TŘÍSETLETOU HISTORII, JE DEFINITIVNĚ 
ZACHRÁNĚN. Na začátku května byla završena více než desetiletá přestavba této památkově 
chráněné budovy. Sídlí v ní multifunkční centrum, v němž se nachází mj. knihovna, galerie, ale i 
restaurace. Již před dvěma  
lety zde byla po čtvrtstoletí obnovena výroba domažlického piva, které sem můžete přijet ochutnat.  
 
Městu se podařilo historickou budovu pivovaru z roku 1720 získat před 17 lety.  
Do té doby hrozilo, že bude zbořena a prostranství poslouží jako parkoviště sousednímu obchodnímu 
centru. V roce 2016 otevřelo město rekonstruovanou centrální část, takzvaný hvozd, kde vznikly 
výstavní prostory a technologie. Stejně jako zbývající části, dokončené předloni v červenci, navrhli 
projekty obnovy architekti, kteří vzešli z mezinárodní architektonické soutěže. Projekt mj. zvítězil v 
soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020.  
...  
 
Multifinkční centrum * Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století dnes 
najdete galerii Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, klub, knihovnu se vzdělávacím 
centrem, minipivovar s pivnicí, restauraci, podkrovní expozici „Pozor, hranice! Historie hrou“ a v 
suterénu „Příběh domažlického pivovaru“. Více na www.idomazlice.eu.  
 
Foto popis:  
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Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, přívoz i labyrint 

18.05.2022      plzen.cz ~ Marie Osvaldová, Úmo Plzeň  

18.05.2022      ceskypohled.eu ~ Alois Žižka redakce redakce Alois Žižka  

Dvě nové tůně, molo, pláž, dřevěná lávka nad hladinou či zpevněná plocha pro míčové hry rozšíří 
rekreační areál Lobezských jezírek u řeky Úslavy v plzeňském obvodu Doubravka. Obvod spolu s 
městem vykoupil pozemky a má krajinářskou studii pro území téměř 18 tisíc metrů čtverečních. 
Vedení obvodu chce letos získat stavební povolení a příští rok zažádat o dotaci. Náklady na potřebné 
úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu korun. 
 
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, 
plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou 
rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové 
sestavy. Budoucí podobu tůní nastíníme 20. května na koncertu v Lobezském parku, kam od 18. 
hodin všechny srdečně zveme,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).  
Prostor je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z další strany pak Lobezským parkem. V 
současnosti je zarostlý nálety, které byly částečně vykáceny kvůli provedení hlubinných vrtů nutných 
ke zhotovení studie a nadimenzování připravovaných vodních ploch. Kácení a nová výsadba 
proběhnou na základě provedeného dendrologického průzkumu.  
„Území je z velké části kvalifikováno jako aktivní zátopové a řeka Úslava je v tomto úseku velmi 
rychlá, proto jsou možnosti toho, co by zde mohlo vzniknout, velmi omezené. Jsem velmi rád, že se 
nám podařilo se zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně najít taková 
kompromisní řešení, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, zároveň jsou 
šetrná k životnímu prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou dostatečně 
atraktivním lákadlem pro jeho návštěvníky,“ uvádí místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).  
Obvod větší tůně bude 236 metrů a pojmout by měla 1417 metrů krychlových vody. Její plochu 
rozdělí samoobslužný přívoz. Menší tůně bude mít zhruba poloviční obvod, objem vody je plánován 
na 110 metrů krychlových, takže bude také výrazně mělčí.  
Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před čtyřmi lety 
získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. Hlavním cílem krajinářů 
bylo zvýšení retence povodňových průtoků v nivách spolu s vytvořením příjemného parku přírodního 
charakteru v městském prostoru. „Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části 
plochy údolní nivy a k založení vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V zájmovém území 
bude vybudována cestní síť a umožněn přístup k nově vybudovaným vodním plochám. Dále dojde k 
doplnění herních prvků a městského mobiliáře včetně naučných tabulí. Parková plocha pak nabídne 
celou řadu aktivit pro různověkou skupinu uživatelů,“ uvádí vedoucí investičního odboru ÚMO 4 
Kateřina Malinová.  
Mezi prvky nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a 
flóry, labyrint umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také 
zpevněná plocha pro míčové hry.  
 

https://www.plzen.cz/nove-tune-na-lobezskych-loukach-nabidnou-molo-privoz-i-labyrint 
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https://www.ceskypohled.eu/nove-tune-na-lobezskych-loukach-budou-mit-molo-privoz-i-labyrint/ 
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Blíží se uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku 

19.05.2022      regionplzen.cz  

Do 27. května 2022 zbývá čas na podání přiihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Zapojit 
se mohou stavby, které byly zkolaudované nebo uvedené do provozu na území Plzeňského kraje v 
roce 2021. 
 
Přihlášená stavební díla se budou ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny. Letošní 
19. ročník soutěže vyhlásil Plzeňský kraj a záštitu mu udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.  
Nejen projektanti, ale také zhotovitelé, investoři nebo vlastníci staveb mohou přihlašovat svá díla do 
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Ať už jde o novostavbu, rekonstrukci, stavbu pro bydlení, 
stavbu dopravní a inženýrskou, průmyslovou, sportovní a volnočasovou či veřejné prostranství, 
pokud bylo dílo dokončeno v loňském roce v Plzeňském kraji, může se ucházet o titul Stavba roku 
Plzeňského kraje.  
Sběr přihlášek končí 27. května 2022 a poté se s přihlášenými stavbami seznámí sedmičlenná 
odborná porota. Ta jednotlivé stavby osobně navštíví, zhodnotí a udělí nominace. Nominované 
stavby postoupí do klání o ceny. Titul Stavba roku Plzeňského kraje může porota udělit v každé ze 
sedmi soutěžních kategorií. Stavby mohou získat také Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje, 
Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Svého vítěze 
bude prostřednictvím internetového hlasování vybírat také veřejnost. Partnerem soutěže a Ceny 
veřejnosti je společnost EUROSOFTWARE, s.r.o.  
Výsledky 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 budou slavnostně vyhlášeny 8. září 
2022.  
V loňském 18. ročníku se do soutěže přihlásilo 40 staveb a titul Stavba roku Plzeňského kraje si 
odnesli hned tři vítězové – dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a atriový dům ve svahu v Plzni.  
Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a další informace k přihlašování jsou k dispozici 
na www.stavbarokupk.cz.  

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/blizi-se-uzaverka-prihlasek-do-souteze-s-173516/ 
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U tůní bude molo, přívoz i labyrint 

19.05.2022      Plzeňský deník ~ Strana  2 ~ (qui) ~ Rubrika: Region ~ Vytištěno: 4 280 ~ Čtenost: 
14 483  

Plzeň – Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní s tímto 
záměrem poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky. Úřad už má v rukou krajinářskou studii, 
která na území o velikosti téměř 18 tisíc m2 navrhuje vznik dvou tůní s mnoha relaxačními prvky. 
Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští rok zažádat o dotaci. Náklady na 
úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu korun vč. DPH.  
Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku. Ten před čtyřmi lety získal 
ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. „Chceme plně využít 
potenciál oblasti. Ze zarostlého místa plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh 
počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou rostlin a dřevin a instalací herních prvků, například v podobě 
mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové sestavy. Budoucí podobu tůní nastíníme 20. května na 
koncertu v Lobezském parku,“ říká starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO).  
Na koncertu od 18 hodin zahrají kapely Donnie Darko, Anymen a Seventh Passion. Vstup je zdarma.  
 
Foto popis: SE STUDIÍ na dvě nové tůňky v Lobezském parku se veřejnost seznámí na pátečním 
koncertu. Vizualizace: Studio Rákos  

 
 
  

U nových tůní na Lobezských loukách bude molo, přívoz i labyrint 

19.05.2022      plzensky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Plzeňsko  

/VIZUALIZACE/ Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní s tímto 
záměrem poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky. 
 
Úřad už má v rukou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 18 tisíc m2 navrhuje vznik 
dvou tůní s mnoha relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští 
rok zažádat o dotaci. Náklady na úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu korun vč. DPH. 
 
Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku. Ten před čtyřmi lety získal 
ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. 
 
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Ze zarostlého místa plánujeme vytvořit další prostor pro 
relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou rostlin a dřevin a instalací herních 
prvků, například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové sestavy. Budoucí podobu tůní 
nastíníme v pátek 20. května na koncertu v Lobezském parku,“ říká starosta obvodu Tomáš Soukup 
(ANO). 
 
Prostor, kde tůně vzniknou, je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z další strany pak 
Lobezským parkem. V současnosti je zarostlý nálety, které byly částečně vykáceny kvůli provedení 
hlubinných vrtů nutných ke zhotovení studie a nadimenzování připravovaných vodních ploch. Kácení 
a nová výsadba proběhnou na základě provedeného dendrologického průzkumu. 
 
Na pátečním koncertu od 18 hodin zahrají kapely Donnie Darko, Anymen a Seventh Passion. Vstup 
bude zdarma. 
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https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/u-novych-tuni-na-lobezskych-loukach-bude-molo-privoz-i-
labyrint-20220519.html 

 
 

  
Oblíbená Lobezská jezírka se dočkají rozšíření o nové tůně, přívoz i 

labyrint 

19.05.2022      plzenskadrbna.cz ~ Rubrika: Zprávy  

Rekreační areál na plzeňské Doubravce se dočká rozšíření. Čtvrtý městský obvod spolu s městem už 
vykoupil pozemky a má studii zahrnující území o velikosti téměř 18 tisíc metrů čtverečních. Záměrem 
radnice je vyhledávanou lokalitu obohatit o další vodní plochy, pláž nebo hřištěm pro míčové hry. 
Náklady na potřebné úpravy jsou 20,5 milionu korun. 
 
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, 
plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou 
rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové 
sestavy,“ popisuje starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup (ANO). 
Prostor z jedné strany ohraničují stávající jezírka, z další strany pak Lobezský park. Dnes se na ploše 
nachází nálety. „Území je z velké části kvalifikováno jako aktivní zátopové a řeka Úslava je v tomto 
úseku velmi rychlá, proto jsou možnosti toho, co by zde mohlo vzniknout, velmi omezené,“ popisuje 
úskalí projektu místostarosta Zdeněk Mádr (ODS). 
 
Nakonec se podařilo najít řešení, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, 
zároveň jsou šetrná k životnímu prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou 
dostatečně atraktivním lákadlem pro jeho návštěvníky. 
Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před čtyřmi lety 
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získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. Podle návrhu bude 
obvod větší tůně 236 metrů a pojmout by měla 1417 metrů krychlových vody. Její plochu rozdělí 
samoobslužný přívoz. Menší tůně bude mít zhruba poloviční obvod a bude také výrazně mělčí. 
Na místě vzniknou také nové cesty, aby se návštěvníci pohodlně dostali k vodním plochách. Radnice 
nechá doplnit herní prvky, mobiliář a naučné tabule. S budoucí podobou tůní se budou moci seznámit 
obyvatelé Doubravky na koncertu v Lobezském parku, který se uskuteční v pátek 20. května od 18 
hodin. 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/9016-oblibena-lobezska-jezirka-se-dockaji-rozsireni-o-nove-tune-
privoz-i-labyrint.html 

 
 

  

  



34 
 

Nové tůně na Lobezských loukách nabídnou molo, přívoz i labyrint 

19.05.2022      regionplzen.cz  

Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní za tímto záměrem 
poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky. 
 
Úřad už má v rukou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 18 tisíc m2 navrhuje vznik 
dvou tůní s mnoha relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští 
rok zažádat o dotaci. Náklady na potřebné úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu korun vč. DPH.  
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, 
plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou 
rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové 
sestavy. Budoucí podobu tůní nastíníme v pátek 20. května na koncertu v Lobezském parku, kam od 
18. hodin všechny srdečně zveme,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).  
Prostor je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z další strany pak Lobezským parkem. V 
současnosti je zarostlý nálety, které byly částečně vykáceny kvůli provedení hlubinných vrtů nutných 
ke zhotovení studie a nadimenzování připravovaných vodních ploch. Kácení a nová výsadba 
proběhnou na základě provedeného dendrologického průzkumu.  
„Území je z velké části kvalifikováno jako aktivní zátopové a řeka Úslava je v tomto úseku velmi 
rychlá, proto jsou možnosti toho, co by zde mohlo vzniknout, velmi omezené. Jsem velmi rád, že se 
nám podařilo se zástupci Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně najít taková 
kompromisní řešení, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, zároveň jsou 
šetrná k životnímu prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou dostatečně 
atraktivním lákadlem pro jeho návštěvníky,“ uvádí místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).  
Obvod větší tůně bude 236 metrů a pojmout by měla 1417 metrů krychlových vody. Její plochu 
rozdělí samoobslužný přívoz. Menší tůně bude mít zhruba poloviční obvod, objem vody je plánován 
na 110 metrů krychlových, takže bude také výrazně mělčí.  
Autorem studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před čtyřmi lety 
získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. Hlavním cílem krajinářů 
bylo zvýšení retence povodňových průtoků v nivách spolu s vytvořením příjemného parku přírodního 
charakteru v městském prostoru.  
„Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části plochy údolní nivy a k založení 
vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V zájmovém území bude vybudována cestní síť a 
umožněn přístup k nově vybudovaným vodním plochám. Dále dojde k doplnění herních prvků a 
městského mobiliáře včetně naučných tabulí. Parková plocha pak nabídne celou řadu aktivit pro 
různověkou skupinu uživatelů,“ uvádí vedoucí investičního odboru ÚMO 4 Kateřina Malinová.  
Mezi prvky nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a 
flóry, labyrint umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také 
zpevněná plocha pro míčové hry.  
Budoucí podoba tůní bude nastíněna na koncertu v Lobezském parku, kde 20. května od 18. hodin 
zahrají kapely Donnie Darko, Anymen a Seventh Passion. Vstup na akci je zdarma.  
Fotogalerie  
 
https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/nove-tune-na-lobezskych-loukach-nabidnou-173819/ 
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Rekreační oblast s jezírky bude větší 

24.05.2022      Mladá fronta DNES ~ Strana  16 ~ Jaroslav Nedvěd ~ Rubrika: Kraj Plzeňský ~ 
Vytištěno: 96 663 ~ Prodáno: 83 136 ~ Čtenost: 439 555  

Pro přeměnu území v Lobezském parku už je nachystaná krajinářská studie  
 
PLZEŇ Oblíbená oblast takzvaných Lobezských jezírek v Plzni se rozšíří. Projekt, podle kterého vznikla 
rekreační lokalita mezi Úslavou a Lobezským parkem, čeká druhá etapa. Letos už by měl mít stavební 
povolení a navíc je reálný zisk evropské dotace, která by mohla pokrýt většinu nákladů.  
Za plánem na rozšíření přírodní relaxační oblasti stojí zástupci městského obvodu Plzeň-Doubravka. 
Městu se už podařilo na další etapu projektu vykoupit potřebné pozemky. Úřad už má také 
nachystanou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 1,8 hektaru navrhuje vybudovat 
dvě tůně s relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští rok 
zažádat o dotaci. Náklady na realizaci jsou odhadovány na 20,5 milionu korun.  
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, 
plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou 
rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové 
sestavy,“ říká starosta Tomáš Soukup (ANO).  
Prostor, kterého se druhá etapa projektu týká, je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z 
druhé pak Lobezským parkem. Místo je zarostlé náletovými dřevinami. Ty musely zčásti ustoupit kvůli 
vrtům nutným ke zhotovení studie. Další kácení, ale také nová výsadba budou probíhat na základě 
provedeného dendrologického průzkumu. Starosta tvrdí, že vzrostlé stromy v dobrém stavu se kácet 
nebudou. Území je z velké části v aktivní zátopové oblasti, a proto jsou možnosti využití místa 
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omezené. Bylo proto nutné volit kompromisní řešení. „Taková, která na jednu stranu nebrání průtoku 
vody v případě povodně, jsou šetrná k životnímu prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a 
přesto budou dostatečně atraktivním lákadlem pro návštěvníky,“ uvedl místostarosta městského 
obvodu Zdeněk Mádr (ODS).  
Autorem krajinářské studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před 
čtyřmi lety získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství. Jedním z 
hlavních cílů krajinářů při tvorbě studie bylo vytvoření příjemného parku přírodního charakteru v 
městském prostoru. „Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části plochy údolní 
nivy a k založení vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V území vznikne cestní síť a 
umožněn bude přístup k nově vybudovaným vodním plochám,“ sdělila Kateřina Malinová z úřadu 
městského obvodu.  
Nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a flóry, labyrint 
umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také zpevněná plocha 
pro míčové hry.  
Realizace projektu Lobezských jezírek se začala připravovat v roce 2011, pak přišla na řadu první 
etapa záměru i revitalizace Lobezského parku. Tehdy byl starostou městského obvodu Michal 
Chalupný (ČSSD). Ten tvrdí, že má z pokračování plánu a proměny oblasti radost. „Jsem z toho 
samozřejmě nadšený. Fandím tomu a myslím, že si celé území podél řeky péči ze strany města 
zaslouží. Jsem rád, že se v tom pokračuje. Doufám, že na stará kolena budu chodit s vnuky na 
Lobezské louky a bude to celé hotové,“ konstatoval Chalupný. Zdůraznil, že úpravy území jsou 
důležité jako protipovodňové opatření a zároveň se tak daří zadržovat vodu v krajině, což příznivě 
ovlivňuje širší okolí.  
Náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09) považuje Lobezská jezírka za 
jeden nejzdařilějších projektů tohoto druhu ve městě.  
 
*** 
 
„Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a 
zábavu.“ Tomáš Soukup (ANO) starosta MO Plzeň 4  
 
: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES  
Foto autor: Foto: Martin Polívka, MAFRA  
Foto popis: Přibude další část Relaxační oblast Lobezská jezírka v Plzni se rozroste o další území.  

 
 
  

U tůní bude přívoz i labyrint 

25.05.2022      Západočeský týdeník ~ Strana  5 ~ (qui) ~ Rubrika: Zpravodajství  

 
Plzeň – Rozšíření lobezských tůní chystá městský obvod Plzeň 4, který s městem Plzní s tímto 
záměrem poblíž řeky Úslavy vykoupil potřebné pozemky.  
Úřad už má v rukou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 18 tisíc m2 navrhuje vznik 
dvou tůní s mnoha relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební povolení a příští 
rok zažádat o dotaci. Náklady na úpravy jsou odhadovány na 20,5 milionu Kč vč. DPH. Autorem studie 
je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku. Ten před čtyřmi lety získal ocenění Stavba 
roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství.  
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Ze zarostlého místa plánujeme vytvořit další prostor pro 
relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou rostlin a dřevin a instalací herních 
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prvků, např. v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové sestavy,“ popisuje starosta obvodu 
Tomáš Soukup (ANO).  
 
Foto autor: Foto: archiv muzea  
Foto popis: STUDIE na dvě nové tůňky v Lobezském parku.  
Foto autor: Vizualizace: Studio Rákos  
Foto popis: MINISTERSKOU CENU Artis Bohemiae Amicis předal ministr kultury Martin Baxa v Muzeu 
a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici Ireně Bukačové (na snímku), která se dlouholetou 
prací zasloužila o záchranu historického barokního areálu a rozvoj muzea. Na slavnostním večeru jí 
také město Kralovice udělilo čestné občanství.  

 
 

Rekreační oblast Lobezských jezírek se rozšíří o tůně, přívoz i 
labyrint 

27.05.2022      impuls.cz ~ Jaroslav Nedvěd  

27.05.2022      plzen.iDNES.cz ~ Jaroslav Nedvěd ~ Rubrika: Plzeň - zprávy  

Oblíbená oblast takzvaných Lobezských jezírek v Plzni se rozšíří. Projekt, podle kterého vznikla 
rekreační lokalita mezi Úslavou a Lobezským parkem, čeká druhá etapa. Letos už by měl mít stavební 
povolení a navíc je reálný zisk evropské dotace. Návrh počítá se vznikem dvou tůní a instalací herních 
prvků. 
 
Relaxační oblast Lobezská jezírka v Plzni se rozroste o další území. / foto: Martin Polívka, MF DNES  
Za plánem na rozšíření přírodní relaxační oblasti stojí zástupci městského obvodu Plzeň-Doubravka. 
Městu se už podařilo na další etapu projektu vykoupit potřebné pozemky.  
Úřad už má také nachystanou krajinářskou studii, která na území o velikosti téměř 1,8 hektaru 
navrhuje vybudovat dvě tůně s relaxačními prvky. Vedení obvodu chce ještě letos získat stavební 
povolení a příští rok zažádat o dotaci. Náklady na realizaci jsou odhadovány na 20,5 milionu korun.  
„Chceme plně využít potenciál oblasti. Z místa, které bylo tak zarostlé, že jím ani nešlo projít, 
plánujeme vytvořit další prostor pro relaxaci a zábavu. Návrh počítá se vznikem dvou tůní, výsadbou 
rostlin a dřevin a instalací herních prvků například v podobě mola, přívozu, labyrintu nebo piknikové 
sestavy,“ říká starosta Tomáš Soukup.  
fotografií  
Prostor, kterého se druhá etapa projektu týká, je z jedné strany ohraničený stávajícími jezírky, z 
druhé pak Lobezským parkem. Místo je zarostlé náletovými dřevinami. Ty musely zčásti ustoupit kvůli 
vrtům nutným ke zhotovení studie.  
Další kácení, ale také nová výsadba budou probíhat na základě provedeného dendrologického 
průzkumu. Starosta tvrdí, že vzrostlé stromy v dobrém stavu se kácet nebudou. Území je z velké části 
v aktivní zátopové oblasti, a proto jsou možnosti využití místa omezené. Bylo proto nutné volit 
kompromisní řešení.  
„Taková, která na jednu stranu nebrání průtoku vody v případě povodně, jsou šetrná k životnímu 
prostředí zejména v oblasti ochrany živočichů, a přesto budou dostatečně atraktivním lákadlem pro 
návštěvníky,“ uvedl místostarosta městského obvodu Zdeněk Mádr.  
Stromy v dobrém stavu se kácet nebudou  
Autorem krajinářské studie je Ateliér Rákos, který stojí za obnovou Lobezského parku, který před 
čtyřmi lety získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii veřejná prostranství  
Jedním z hlavních cílů krajinářů při tvorbě studie bylo vytvoření příjemného parku přírodního 
charakteru v městském prostoru. „Na základě návrhu dojde ke zpřístupnění dnes zanedbané části 
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plochy údolní nivy a k založení vhodných dřevinných a travobylinných porostů. V území vznikne cestní 
síť a umožněn bude přístup k nově vybudovaným vodním plochám,“ sdělila Kateřina Malinová z 
úřadu městského obvodu.  
Nebude chybět pláž, dřevěná lávka nad hladinou, pozorovatelna pro sledování fauny a flóry, labyrint 
umožňující průchod mezi vegetací, přívoz, vyhlídka s výhledem do údolní nivy a také zpevněná plocha 
pro míčové hry. Realizace projektu Lobezských jezírek se začala připravovat v roce 2011, pak přišla na 
řadu první etapa záměru i revitalizace Lobezského parku.  
Tehdy byl starostou městského obvodu Michal Chalupný. Ten tvrdí, že má z pokračování plánu a 
proměny oblasti radost. „Jsem z toho samozřejmě nadšený. Fandím tomu a myslím, že si celé území 
podél řeky péči ze strany města zaslouží. Jsem rád, že se v tom pokračuje. Doufám, že na stará kolena 
budu chodit s vnuky na Lobezské louky a bude to celé hotové,“ konstatoval Chalupný.  
Zdůraznil, že úpravy území jsou důležité jako protipovodňové opatření a zároveň se tak daří 
zadržovat vodu v krajině, což příznivě ovlivňuje širší okolí. Náměstek primátora pro životní prostředí 
Michal Vozobule považuje Lobezská jezírka za jeden nejzdařilějších projektů tohoto druhu ve městě.  
 
 
https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/lobezska-jezirka-rekreace-rozsirovani-dotace-relaxace-
zabava.A220527_093204_imp-plzensky_kov 

 

Foto: 
Relaxační oblast Lobezská jezírka v Plzni se rozroste o další území. 
Martin Polívka, MF DNES 
 
FotoGallery: 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
Martin Polívka, MF DNES 
 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
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Martin Polívka, MF DNES 
 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
Martin Polívka, MF DNES 
 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
Martin Polívka, MF DNES 
 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
Martin Polívka, MF DNES 
 
Oblast Lobezských jezírek v Plzni se rozroste o další území určené pro zábavu a relaxaci.  
Martin Polívka, MF DNES 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/lobezska-jezirka-rekreace-rozsirovani-dotace-relaxace-
zabava.A220527_041919_plzen-zpravy_vb 
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Zeptejte se vedení Městského obvodu Plzeň 4 

04.06.2022      Plzeňský deník ~ Strana  65 ~ Rubrika: Příloha - Deník extra ~ Vytištěno: 4 280 ~ 
Čtenost: 14 483  

Dobrý den, údajně chystáte rozšíření Lobezských tůní. Je to pravda? Co přesně máte v plánu a kdy 
bychom se mohli novinky dočkat? Lenka R.  
 
Dobrý den, paní Lenko, máte pravdu.  
Poblíž dvou stávajících tůní plánujeme vybudovat dvě nové. Kdy? Věřím, že co nejdříve. Už máme v 
rukou vypracovanou studii od renomovaného Ateliéru Rákos, který stojí za podobou Lobezského 
parku, jenž získal ocenění Stavba roku Plzeňského kraje. Letos chceme získat stavební povolení a 
příští rok zažádat o dotaci. Pokud by šlo vše podle plánu, mohli bychom se rozšíření dočkat v 
horizontu dvou až tří let. Mně osobně se studie moc líbí, protože počítá nejen s přírodními tůněmi, 
ale i řadou relaxačních prvků pro návštěvníky. Mohu zmínit například molo, přívoz, pozorovatelnu 
fauny a flóry, vyhlídku nebo plocha pro míčové hry. Uděláme maximum proto, abychom místo, které 
je nyní zpustlé a zarostlé, mohli využívat co nejdříve.  
 
Tomáš Soukup, starosta městského obvodu Plzeň 4  
 
* Další dotazy týkající se dění v Městském obvodu Plzeň 4 můžete zasílat na e-mail ctyrka@plzen.eu.  
 
Foto popis:  

 
 
  

Do letošního devatenáctého ročníku soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních děl 

14.06.2022      ZAK TV ~ Zpráva  9 ~ Sledovanost pořadu: 0  

Klára TIPANOVÁ, moderátorka  
Do letošního devatenáctého ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních 
děl. I přes současný stav v oblasti stavebnictví jde o jeden z nejvyšších počtů přihlášek v historii 
soutěže. Stavby soutěží ve všech sedmi soutěžních kategoriích. Nejvíce jich je zastoupeno v kategorii 
novostaveb. Odborná porota udělí nominace vybraným přihlášeným stavbám, které pak postoupí do 
klání o ceny. Nominace budou zveřejněny 4. července. 

 
 
  

Zprávy 19:00 

14.06.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~ Poslechovost pořadu: 0  

 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
ztrát cena benzínu je nejdražší v historii, a to i přes snížení spotřební daně na pohonné hmoty. O titul 
stavba roku Plzeňského kraje se uchází obnova plzeňské katedrály i psychiatrická klinika Fakultní 
nemocnice. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Pohodový večer vám přeje 
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Kateřina Francová. 
 
... 

 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
Klatovská transfuzní stanice evidovala loni 5,5 tisíce odběrů z toho čtvrtinu právě na výjezdech. Do 
letošního ročníku soutěže stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 projektů. Mezi přihlášenými 
stavbami dokončenými v uplynulém roce je například nová psychiatrická klinika plzeňské fakultní 
nemocnici. Nástavba školy v Kařezu a obnova katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. I přes 
komplikovanou situaci ve stavebnictví je to jeden z nejvyšších počtu přihlášek v historii soutěže, říká 
za organizátory soutěže Hana Kula věková. 
 
mluvčí  
Nejvíce přihlášených novostaveb. Zastoupeny jsou ale i všechny ostatní soutěžní kategorie. 
Rekonstrukce stavby pro bydlení dopravní inženýrské stavby, sportovní volnočasové stavby a veřejná 
prostranství. Odborná porota rozhodne o udělení nominací, z nichž se pak budou vybírat ukazovat. 
 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
Nominace zveřejní organizátoři soutěže 4. července. Současně začne internetové hlasování o tom, 
která stavba získá cenu veřejnosti. 

 
 
  

Vodní prvky městě 

14.06.2022      komunalniekologie.cz  

V zastavěném prostředí se drží teplo. Mikroklima měst příznivě ovlivňuje dostatek zeleně a vodních 
ploch. Vedle říčních nábřeží a větších vodních ploch mohou k ochlazování měst napomoci i menší 
vodní prvky: kašny, fontány, pítka nebo mlžítka. 
 
Ochlazování měst  
Vodní plochy a prvky se podílí na snižování extrémních teplot v horkých dnech a zvyšují vzdušnou 
vlhkost. Prvky využívající tryskající nebo padající vodu navíc pročišťují vzduch od prašných nečistot. 
Jde také o vhodné estetické doplnění veřejných prostor. Plochy jsou vnímány jako relaxační zóny, 
vodní prvky jsou vděčnou atrakcí pro dětské hry. Pitná voda z pítek je jednoduše k dispozici a není 
nutné řešit obalový odpad.  
Sušice - revitalizovaný lesopark na říčním ostrově Santos  
Sušický park vznikl na počátku 20. století. Chybějící péče se však podepsala na jeho stavu a výsledkem 
byl poněkud zanedbaný prostor. Obnova ostrova Santos a jeho okolí se realizovala na základě 
projektu Pavla Šimka z atelieru Florart. Využívá vodní živel i s jeho sílou a dynamikou. Navrhovaná 
skladba zeleně a vymezení jednotlivých částí ostrova je promyšlená a propojuje jednotlivé zóny: sever 
– městská pláž; střed – park, kultura, pobyt a pohyb; jih – brouzdání, řeka a slunce.  
Lesopark má charakter lužního lesa, je součástí ekologicky významného biocentra Pod Kateřinkou a 
vyskytuje se zde řada živočišných a rostlinných druhů. Citlivé vegetační úpravy podtrhly charakter 
lužního lesa, architektonické řešení pak vytvořilo jakousi loď na Otavě. Vedle zázemí pro návštěvníky 
a hřišť byl obnoven i zaniklý kuželník a propojovací kanál. Přibyly pohodlné přístupy k řece. Na 
ostrově jsou čtyři objekty od sochaře Václava Fialy. Projekt získal řadu ocenění (Cena Nadace 
Proměny 2010, Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013, odborné ocenění Park 
roku 2014, dostal se do užšího výběru poroty Grand Prix Architektů 2014, bodoval v soutěži Park 
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desetiletí v roce 2016).  
... 

 
https://www.komunalniekologie.cz/info/vodni-prvky-meste 

 
 

  

O titul Stavba roku letos soutěží 37 přihlášených staveb 

18.06.2022      plzenskyrozhled.cz ~ Mgr Jana Mertová  

Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních děl. I přes 
současný stav v oblasti stavebnictví jde o jeden z nejvyšších počtů přihlášek v historii soutěže. 
 
Stavby soutěží ve všech sedmi soutěžních kategoriích, nejvíce jich je zastoupeno v kategorii 
novostaveb.  
Nejvíce je přihlášených novostaveb, zastoupeny jsou i všechny ostatní soutěžní kategorie – 
rekonstrukce, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a 
veřejná prostranství. Odborná porota udělí nominace vybraným přihlášeným stavbám, které tak 
postoupí do klání o ceny. Nominace budou zveřejněny 4. července 2022.  
„Je pozoruhodné, že tato soutěž i přes zpomalení v oblasti stavebnictví vzbudila opět tak velký zájem. 
Navzdory nedostatku stavebního materiálu a posunutým kolaudacím se přihlásilo téměř tolik staveb 
jako v loňském rekordním roce,“ uvedl Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti 
Eurosoftware, s.r.o., která je partnerem soutěže.  
 

https://plzenskyrozhled.cz/o-titul-stavba-roku-letos-soutezi-37-prihlasenych-staveb/ 
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Ostrov Santos v Sušici 

23.06.2022      Domažlický deník ~ Strana  65 ~ (red) ~ Rubrika: Příloha - Vychutnejte si léto s 
Deníkem ~ Vytištěno: 1 280 ~ Čtenost: 9 533  

Oblíbeným místem zábavy a relaxace je říční ostrov Santos v Sušici. Lidé tu najdou zázemí pro 
osvěžení se a posezení, prostor pro míčové hry nebo venkovní kuželník. Malí návštěvníci budou 
rozhodně nadšeni z moderního dětského hřiště. Během sezony se na ostrově koná řada kulturních 
nebo sportovních akcí. Na jedné části ostrova lidé najdou plovárnu a druhé se nachází zvonička z 
dílny sochaře Václava Fialy.  
Ostrov Santos je držitelem Ceny veřejnosti v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2013 a o rok 
později se stal Parkem roku.  
Santos patří k lesoparku Luh.  
Od jara do podzimu se tady dá jezdit na kole, in-line bruslích, koupat se na březích Otavy nebo v 
městském koupališti. Rybáři tady mohou rybařit.  
 
Foto autor: Foto: susicebranasumavy.cz  
Foto popis: OSTROV SANTOS.  
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Domažlická škola se zapojila do soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje 

24.06.2022      domazlice.eu ~ Město Domažlice  

Areál mateřské školy v Petrovické ulici je přihlášen do ankety Stavba roku Plzeňského kraje 2021. V 
minulém ročníku uspěla rekonstrukce historické budovy domažlického pivovaru. 

https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/domazlicka-skola-se-zapojila-do-souteze-stavba-roku-
plzenskeho-kraje-5476cs.html 

 
 

  
Mateřská škola v Domažlicích se zapojila do soutěže Stavba roku 

Plzeňského kraje! 

24.06.2022      novinykraje.cz ~ Bohdan Štěrba  

DOMAŽLICE – Letos proběhne již 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Soutěží se v sedmi 
kategoriích a nejvíce jich je zastoupeno v kategorii novostaveb. Do ní se přihlásila také mateřské škola 
v Petrovické ulici, která byla otevřena vloni v prosinci. 
 
Navzdory současnému stavu v oblasti stavebnictví se do soutěže přihlásilo 37 účastníků a jde tedy o 
jeden z nejvyšších počtů uchazečů v její historii. Odborná porota následně udělí nominace vybraným 
přihlášeným stavbám, které tak postoupí do klání o ceny. Nominace budou zveřejněny 4. července 
2022. S přihlášenými stavbami se už seznámila sedmičlenná odborná porota. „Jsme příjemně 
překvapeni množstvím staveb, které se letos do soutěže zapojily,“ řekl její předseda Ing. arch. 
Miloslav Michalec. „Pocházejí z různých míst Plzeňského kraje, větších i menších obcí, a jejich kvalita 
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se stále drží na vysoké úrovni,“ dodal.  
Staňte se členy FB skupiny Život v Plzeňském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás na 
Twitteru , kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.  
Po důkladném posouzení všech přihlášených děl porota rozhodne o udělení nominací, z nichž se pak 
budou vybírat vítězové. Od 4. července, kdy budou nominace ohlášeny, začne také internetové 
hlasování o tom, která ze staveb získá Cenu veřejnosti. Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září 2022. V loňském ročníku soutěže se o ceny utkalo 40 staveb 
a třem z nich byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb získala titul 
dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni.  
Podrobnosti k soutěži můžete sledovat zde  
 
Zdroj: město Domažlice  

https://www.novinykraje.cz/blog/2022/06/24/materska-skola-v-domazlicich-se-zapojila-do-souteze-
stavba-roku-plzenskeho-kraje/ 

 
 

  

V krajské Stavbě roku bude soutěžit 37 staveb 

24.06.2022      Domažlický deník ~ Strana  3 ~ (red) ~ Rubrika: REgion,zpravodajsrví ~ 
Vytištěno: 1 280 ~ Čtenost: 9 533  

Plzeň – Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 stavebních děl 
zkolaudovaných nebo uvedených do provozu v loňském roce. I přes současný stav v oblasti 
stavebnictví jde o jeden z nejvyšších počtů přihlášek v historii soutěže. Stavby soutěží ve všech sedmi 
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soutěžních kategoriích, nejvíce jich je zastoupeno v kategorii novostaveb. Odborná porota udělí 
nominace vybraným přihlášeným stavbám, které tak postoupí do klání o ceny. Nominace budou 
zveřejněny 4. července. Nejvíce je přihlášených novostaveb, zastoupeny jsou i ostatní soutěžní 
kategorie – rekonstrukce, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové 
stavby a veřejná prostranství. „Navzdory nedostatku materiálu se přihlásilo téměř tolik staveb jako v 
loňském rekordním roce,“ uvedl Stephan Kronmüller, jednatel společnosti Eurosoftware. S 
přihlášenými stavbami se už seznámila porota. „Stavby pocházejí z různých míst, větších i menších 
obcí, a kvalita se drží na vysoké úrovni,“ řekl její předseda Miloslav Michalec. 
 

 
 
  

Domažlice: Mateřská škola se zapojila do soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje 

27.06.2022      parlamentnilisty.cz ~ PV  

Areál mateřské školy v Petrovické ulici je přihlášen do ankety Stavba roku Plzeňského kraje 2021. V 
minulém ročníku uspěla rekonstrukce historické budovy domažlického pivovaru. Nejnovější 
domažlická školka byla otevřena vloni v prosinci. 
 
 
Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 37 účastníků. I přes 
současný stav v oblasti stavebnictví jde o jeden z nejvyšších počtů přihlášek v historii soutěže. Stavby 
soutěží ve všech sedmi soutěžních kategoriích, nejvíce jich je zastoupeno v kategorii novostaveb. 
Odborná porota udělí nominace vybraným přihlášeným stavbám, které tak postoupí do klání o ceny. 
Nominace budou zveřejněny 4. července 2022. 
 
S přihlášenými stavbami se už seznámila sedmičlenná odborná porota. „Jsme příjemně překvapeni 
množstvím staveb, které se letos do soutěže zapojily,“ řekl její předseda Ing. arch. Miloslav Michalec 
a dodal: „Pocházejí z různých míst Plzeňského kraje, větších i menších obcí, a jejich kvalita se stále 
drží na vysoké úrovni.“ 
 
Po důkladném posouzení všech přihlášených děl porota rozhodne o udělení nominací, z nichž se pak 
budou vybírat vítězové. Od 4. července, kdy budou nominace ohlášeny, začne také internetové 
hlasování o tom, která ze staveb získá Cenu veřejnosti. 
 
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 8. září 2022. V loňském 
ročníku soutěže se o ceny utkalo 40 staveb a třem z nich byl udělen titul Stavba roku Plzeňského 
kraje. V kategorii novostaveb získala titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v 
rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl 
zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni. 
 
Podrobnosti k soutěži najedete ZDE 

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Domazlice-Materska-skola-se-zapojila-do-
souteze-Stavba-roku-Plzenskeho-kraje-706927 
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Zprávy 15:00 

01.07.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~  

 
Andrea SAMEŠOVÁ, moderátorka  
O ubytování na Šumavě letos zatím nižší zájem než loni do soutěže stavba roku Plzeňského kraje se 
hlásí 37 zájemců o titul. V Česku se zvyšuje solidární příspěvek za ubytování uprchlíků z Ukrajiny a 
zítra bude jasno nebo skoro jasno teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne. Zprávy pro vás má Andrea 
semišové. 
 
Celkem 37 stavebních děl po loňsku druhé nejvyšší číslo devatenáctileté historii se přihlásilo do 
letošní soutěže stavba roku Plzeňského kraje. Nejvíce v kategorii novostaveb od 4. července začne 
také internetové hlasování o tom, která stavba získá cenu veřejnosti. Loni v kategorii novostaveb 
získala titul dostavba východního ambitu kláštera v Mariánské Týnici v rekonstrukcích zvítězilo 
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kulturní centrum pivovar Domažlice. A nejlepší stavbu pro bydlení byl zvolen a atriových dům ve 
svahu v Plzni. Cenu veřejnosti získala prodloužení tramvajové trati na Borská pole.  

 
  

Zprávy 19:00 

04.07.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~  

 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
ztrátu kvůli odstranění utržené skály se uzavře část trati mezi Prahou Plzní. O udělení ceny veřejnosti 
v soutěži stavba roku Plzeňského kraje můžou lidé hlasovat na internetu. Čtvrtý den karlovarského 
filmového festivalu nabídne hranice lásky. Druhý český film v hlavní soutěži. Zítra bude většinou 
oblačno místy přeháňky, ojediněle bouřky teploty do 27 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina 
Francová. 
 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
Osobní vlaky po oba dny nahradí autobusy. Soutěž stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do další 
fáze. Pořadatelé klání dnes zveřejnili 19 nominovaných objektů. Současně začíná i internetové 
hlasování, ve kterém lidé rozhodnou o udělení ceny veřejnosti. Vyhlášení vítězných staveb se 
uskuteční v září dodává za organizátory Hana Colin Raková. 
 
mluvčí  
Veřejné hlasování začíná dnes na webových stránkách soutěže stavba roku Plzeňského kraje. Bude 
spuštěné do 22. srpna. S nominovanými stavbami se mohou lidé seznámit také na Facebooku, kde je 
ve video medailon cích uvidí z pohledu, jaké se běžně našim očím naskytnou. 
 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
Mezi nominovanými stavbami je mimo jiné silnice v Plzni na sudech, dopravní hřiště autocvičiště v 
Kralovicích, například řadové domy u řeky Klabavy v Chrástu.  

 
 

I vy můžete rozhodnout o Stavbě roku Plzeňského kraje! - FOTKY 

04.07.2022      qap.cz  

Nominované stavby jsou rozdělené do několika kategorií. Novostavby, rekonstrukce, stavby pro 
bydlení, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejné prostranství. 
 
Porota může titul udělit v každé soutěžní kategorii, má však také právo titul neudělit. Výsledky 
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září v Multifunčním sále SOU 
Elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, který byl oceněný v loňském ročníku soutěže.  
Vítěze soutěže vybere odborná porota, ale i vy se můžete zapojit a vybrat jednu ze staveb v kraji a 
udělit tak Cenu veřejnosti. Hlasovat můžete až do 22. srpna a to zde.  
Které stavby jsou nominované?  
A) Novostavby budov  
Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec  
Nominaci získává za výrazný a překvapivý architektonický počin. Dřevěná stavba citlivě rozdělená do 
několika hmot na první pohled hasičskou zbrojnici nepřipomíná. Netradičně zvolený materiál však 
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pomohl stavbu vhodně začlenit do lokality, sušící věž vytváří novou dominantu místa  
Požární zbrojnice Letiny  
Nominaci na titul získává za originální kompozici netradičně pojatých hmot stavby, která v centru 
obce zaplňuje urbanisticky nevhodnou proluku po demolici a rozšíření silnice II/117. Porota oceňuje 
hmotové řešení požární zbrojnice, které přes zdánlivě tvarovou složitost zachovává plnou funkčnost, 
pro kterou je stavba určena, a zároveň přirozeně zaceluje proluku v jinak kompaktně zastavěném 
centru obce Letiny.  
Rozšíření depozitárních prostor, Plzeň – Bory 16  
Nominaci na titul získává za vytvoření nepřehlédnutelné novodobé pevnosti pro uchování knih.  
Netradiční propojení tvaru původního objektu, které se zřetelně projevuje v celkovém výrazu budovy, 
a materiálového i hmotového pojetí nástavby je překvapující i znepokojující, vyzývá k zamyšlení a 
vyvolává diskuzi.  
Rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň  
Nominaci získává za citlivé a vkusné doplnění původních pavilonů mateřské školy. Bez zbytečných 
okázalostí a podbízivosti dokázal projekt spojit staré s novým, využít přiměřené architektonické a 
hmotové řešení a vytvořit tak dětem pomocí přírodních materiálů a jednoduchých tvarů vhodné 
prostředí pro hry i vzdělávání.  
Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň  
Nominaci získává za funkční, záměrně jednoduché a nerušivé doplnění fakultní nemocnice dalším 
potřebným pavilonem. Nesporným kladem je vytvoření klidného atria se zelení, určeného k 
procházkám pacientů, ozeleněné terasy pro personál či venkovního amfiteátru.  
B) Rekonstrukce budov  
Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků  
Nominaci na titul získává za oživení místa zdařilou přeměnou nevyužívaného objektu ze 70. let 20. 
století ve vyhledávanou kavárnu.  
Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích  
Nominaci získává za celkový přístup k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera. Výrazným 
počinem bylo zejména odkrytí a zpřístupnění vzácného románského portálu a následné přesunutí 
barokního portálu, který onen románský roky zakrýval, do interiéru kostela.  
Rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích  
Nominace za pozoruhodný přístup k rekonstrukci a restauraci této renesanční stavby. Kostel vytváří 
nenucenou, ale prominentně přítomnou dominantu centra obce. Interiér kostela je restaurován 
velmi citlivě, s velkým respektem k jednotlivým prvkům.  
Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál Hospodářského dvora, Tvrz Bělá nad Radbuzou  
Nominaci získává za záchranu chátrajícího objektu stodoly, která je součástí bývalého hospodářského 
dvora. Kompletní využití velkého objemu objektu nabízí prostor pro volnočasové aktivity 
společenského, sportovního a kulturního charakteru s kapacitou 500 účastníků.  
Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni  
Nominaci získává za náročnou revitalizaci jedné z nejvýraznějších sakrálních památek v našem 
regionu. Chrámové prostory získaly nejen svou časem zastřenou barevnost a čistotu, ale byly vkusně 
doplněny o nerušivé drobné stavby či o nové osvětlení zvýrazňující architektonické detaily. Nelze 
opomenout ani restaurovaná umělecká díla, která získala opět svou původní jiskru a přesvědčivost.  
C) Stavby pro bydlení  
Bytový dům Jetelová, Plzeň  
Nominaci získává za citlivé osazení novostavby bytového domu na místo nevyužívaného objektu na 
rozhraní zástavby rodinných a bytových domů.  
Dům pro vlastní rodinu  
Nominaci získává za promyšlený návrh a realizaci výrazného a nepřehlédnutelného objektu pro 
rodinné bydlení. Dispoziční řešení je přehledné a zohledňuje potřeby každého člena rodiny.  
Přestavba rodinného domu u Klatov  
Nominaci získává za zdařilou dostavbu vesnického stavení se stodolou, garážovým stáním a krásnou 
úpravou zahrady. Přestože se jedná o velice moderní pojetí stavby, dosáhl architekt citlivého 
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propojení nového a starého jak v exteriéru, tak i ve vnitřních prostorách domu a tím i propojení 
tradiční vesnické formy se současnými moderními prvky.  
D) Dopravní a inženýrské stavby  
Lávka pro pěší Plzeň – Koterov  
Nominaci získává za poctivé provedení lávky pro pěší. Návštěvníky přijíždějící po silničním přivaděči 
nebo železnici do města od východu určitě upoutá vysoký středový pylon ve tvaru písmene H. 
Ocelová konstrukce stavby elegantně překlenuje čtyřpruhovou komunikaci i široký železniční koridor 
a svou architekturou zjemňuje tyto liniové dopravní stavby.  
Nová ulice Na Sudech  
Nominaci získává za koncepční vyřešení dopravní situace se zajímavým technickým provedením 
mostního objektu na železniční dráze. Překvapivě netradiční je umístění mostního pilíře uprostřed 
silniční okružní křižovatky.  
F) Sportovní a volnočasové stavby  
Přestavba hlavního vstupu a šaten bazénu v Plzni na Slovanech  
Nominaci získává za promyšlené provozní a architektonicky jednotící řešení vstupních prostor 
bazénu.  
Útulnoff, Milínov  
Nominaci získává tento drobný objekt za citlivé zasazení do krajiny. Porota ocenila zejména snahu 
respektovat stávající zeleň a umístit objekt na skálu mezi stromy, což určilo jeho základní hmotové 
řešení.  
G) Veřejná prostranství (parky, návsi, náměstí)  
Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň  
Nominaci získává za kvalitní architektonickou a urbanistickou intervenci v prostoru vstupu k hlavnímu 
nádraží v Plzni. Koncentrace prostorových prvků (stánky, vyhlídková podesta) a funkcí (prodejní 
stánky, občerstvení, lavičky k posezení, prezentace městských projektů) je promyšleným a zajímavým 
způsobem komponována.  
ZUŠ Stříbro – prostor se zvukem umění  
Nominaci na titul získává za zdařile provedený venkovní prostor spojený s celkovou rekonstrukcí 
budovy ZUŠ. Nejen jižní část dvora určena k vystoupením, s nádherným pozadím horizontu, získala 
tímto počinem jasně definovaný účel.  
Detailní přehled nominovaných staveb naleznete zde.  
foto StavbarokuPK  
 
Letošní 19. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je v plném proudu. Hlasujte a udělte tak 
jedné z 19 nominovaných staveb titul Cena veřejnosti..  
 

https://www.qap.cz/object/i-vy-muzte-rozhodnout-o-stavbe-roku-plzenskeho-kraje-fotky-125637 
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O titul Stavba roku Plzeňského kraje bude bojovat 19 staveb 

05.07.2022      plzen.cz ~ Marie Osvaldová  

O titul stavba roku se bude ucházet také výstavba Psychiatrického pavilonu ve FN Plzeň. Foto: M. 
Osvaldová 
 
Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním 19. ročníku soutěže nominováno 19 stavebních 
děl. To je více než polovina z 37 přihlášených staveb. Vítěze z nominovaných staveb vybere jak 
odborná porota, tak veřejnost pomocí internetového hlasování. Stavbu, která si odnese Cenu 
veřejnosti, mohou lidé na webu soutěže volit až do 22. srpna.  
Na základě obhlídky a důkladného posouzení všech přihlášených staveb odborná porota nominovala 
19 z nich na titul Stavba roku Plzeňského kraje. Nominovaná díla se uchází také o další ceny, jimiž 
jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Cena 
veřejnosti. Stavby byly nominovány z kategorií novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, 
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dopravních a inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství. 
Porota může titul udělit v každé soutěžní kategorii, má však také právo titul neudělit.  
V kategorii novostaveb soutěží například výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní 
nemocnici Plzeň či rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň, v kategorii rekonstrukce budov se o titul uchází 
také revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, nejlepší dopravní a inženýrskou stavbou se může 
stát lávka pro pěší Plzeň – Koterov, sportovní a volnočasovou stavbou zase přestavba hlavního vstupu 
a šaten bazénu v Plzni na Slovanech. V kategorii veřejná prostranství má želízko v ohni také Plzeň. A 
to tzv. Palubu Hamburk.  
„Držím palce nejen obcím, které svými investicemi do veřejného sektoru zaujaly odbornou porotu a 
získaly nominaci, ale také nominovaným soukromým stavbám, které prokazatelně přispívají k 
regionálnímu rozvoji našeho kraje. Z devatenácti nominovaných staveb je devět staveb, tedy téměř 
polovina, mimoplzeňských a z nich šest bylo přihlášeno samotnými obcemi či neziskovými 
organizacemi,"uvedl hejtman Rudolf Špoták.  
Vítěze Ceny veřejnosti určí lidé hlasující na internetu. Veřejné hlasování začíná 4. července na 
www.stavbarokupk.cz a bude spuštěné do 22. srpna. „Jsem přesvědčený o tom, že porota bude mít 
opět velmi těžký úkol z 19 velmi kvalitních nominovaných staveb vyhodnotit ty nejlepší. A stejně tak 
veřejnost, která má příležitost se s nominacemi seznámit a vybrat stavbu, která u ní vzbudí největší 
sympatie,“ očekává Stephan Kronmüller, jednatel a zakladatel společnosti Eurosoftware, s.r.o., která 
je partnerem soutěže.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022 v 
Multifunčním sále SOU Elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, který byl oceněný v loňském 
ročníku soutěže.  

https://www.plzen.cz/o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bude-bojovat-19-staveb-2 
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Zprávy 12:00 

05.07.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~ Poslechovost pořadu: 0  

 
 
Alžběta BALOUNOVÁ, moderátorka  
3 nedělním neštěstí v italských Dolomitech zemřel 1 Čech. Další se pohřešuje o udělení ceny 
veřejnosti v soutěži stavba roku můžou lidé hlasovat na internetu. Letošní návštěvnická sezóna v 
Národním parku Šumava je nižší než loni. Na vině může být zdražování. Dnes bude většinou polojasno 
s teplotami do 26 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alžběta Balounová. 
 
Alžběta BALOUNOVÁ, moderátorka  
Neštěstí má 8 obětí. Od rána pokračují pátrací akce. Záchranáři místo prohledávají pomocí vrtulníků a 
dronů. Pozemní pátrací skupiny tam zatím nepouštějí, protože se obávají dalšího možného sesuvu. 
Soutěž stavba roku Plzeňského kraje vstupuje do další fáze. Pořadatelé klání včera zveřejnili 19 
nominovaných objektů. Současně začalo internetové hlasování, ve kterém lidé rozhodnou o udělení 
ceny veřejnosti. Vyhlášením vítězných staveb se uskuteční v září dodává za organizátory Hana Kula 
věková. 
 
mluvčí  
Veřejné hlasování začíná dnes na webových stránkách soutěže stavba roku Plzeňského kraje. Bude 
spuštěné do 22. srpna. S nominovanými stavbami se mohou lidé seznámit také na Facebooku, kde je 
ve videu medailon cích uvidí z pohledu, jaké se běžně našim očím naskytnou. 
 
Alžběta BALOUNOVÁ, moderátorka  
Mezi nominovanými stavbami silnice v Plzni na sudech, dopravní hřiště autocvičiště v Kralovicích a 
například řadové domy u řeky Klabavy v Chrástu. 

 
 
  

Jezdec nezvládl u Chomle elektrokoloběžku 

05.07.2022      rokycansky.denik.cz ~ Václav Havránek ~ Rubrika: Rokycansko  

Nabízíme další porci aktualit z Rokycanska: 
... 

ROKYCANSKO - Tentokrát bez účasti objektů v našem okrese pokračuje soutěž Stavba roku 
Plzeňského kraje 2021. V jednotlivých kategoriích je nominováno devatenáct nemovitostí a vítěze 
určí porotci. veřejnost pak může vybírat svého favorita na webu akce do 22. 8. 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/jezdec-nezvladl-u-chomle-elektrokolobezku-20220705.html 
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O titul Stavba roku Plzeňského kraje se letos utká 19 objektů 

06.07.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  2 ~ Poslechovost pořadu: 0  

Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
O titul stavba roku Plzeňského kraje se letos utká 19 objektů. Odborná porota vybírala z necelých 40 
přihlášených staveb. Nominace získal v Plzni například nový psychiatrický pavilon Fakultní nemocnice. 
Rekonstrukce katedrály svatého Bartoloměje a Kavárna u parku Homolka. Nominována je také 
obnovená historická tvrz v Bělé nad Radbuzou, dodává za organizátory Hana Kulaviaková. 
 
Hana KULAVIAKOVÁ, zástupkyně organizátorů  
Nominovaná díla se uchází také o další ceny, jimiž jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, 
Cena ministerstva průmyslu a obchodu nebo Cena veřejnosti. Stavby byly nominovány z kategorií 
novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, sportovních a 
volnočasových staveb a veřejných prostranství. 
 
Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
Vítěze z nominovaných staveb vybere jak porota, tak veřejnost, prostřednictvím internetového 
hlasování. 

 
 

O titul Stavba roku Plzeňského kraje zabojuje celkem 19 staveb, 
hlasovat může i veřejnost 

06.07.2022      plzenskadrbna.cz ~ Rubrika: Společnost  

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje, nový pavilon Psychiatrické kliniky ve FN Plzeň, Paluba 
Hamburk nebo přestavba původního vesnického stavení se stodolou na rodinný dům v Klatovech. To 
je jen krátký výčet staveb, které postoupily do užšího výběru v letošním 19. ročníku soutěže Stavba 
roku Plzeňského kraje. Vítěze z nominovaných staveb vybere jak odborná porota, tak veřejnost 
pomocí internetového hlasování. Stavbu, která si odnese Cenu veřejnosti, mohou lidé na webu 
soutěže vybírat až do 22. srpna. 
 
 
Z celkem 37 přihlášených staveb jich porota do finále poslala 19. Nominovaná díla se uchází také o 
další ceny, jimiž jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena Ministerstva průmyslu a 
obchodu nebo Cena veřejnosti. Stavby jsou rozdělené do kategorií novostaveb, rekonstrukcí, staveb 
pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných 
prostranství. 
„Držím palce nejen obcím, které svými investicemi do veřejného sektoru zaujaly odbornou porotu a 
získaly nominaci, ale také nominovaným soukromým stavbám, které prokazatelně přispívají k 
regionálnímu rozvoji našeho kraje. Z devatenácti nominovaných staveb je devět staveb, tedy téměř 
polovina, mimoplzeňských a z nich šest bylo přihlášeno samotnými obcemi či neziskovými 
organizacemi,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). 
O Ceně veřejnosti mohou lidé rozhodnout až do 22. srpna. Hlasování už je spuštěné. Jednotlivé 
objekty najdete také ve videomedailoncích na Facebooku Staby roku Plzeňského kraje. Výsledky 
soutěže budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022 v Multifunčním sále SOU Elektrotechnického v 
Plzni, který byl oceněný v loňském ročníku soutěže. 
V loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo z 40 přihlášených staveb nominováno 
22. Třem z nich pak byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb vloni získala 
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titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni. 

https://plzenska.drbna.cz/zpravy/spolecnost/9408-o-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-zabojuje-19-
staveb-hlasovat-muze-i-verejnost.html 

 
 

  
Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se i přes zpomalení oboru 

hlásí 37 děl 

06.07.2022      stavebniserver.com  

Plzeň 1. července (ČTK) - Celkem 37 stavebních děl, po loňsku druhé nejvyšší číslo v 19leté historii, se 
přihlásilo do letošní soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Největší počty jsou v kategorii 
novostaveb, zastoupené je celé spektrum. Je pozoruhodné, že soutěž i přes zpomalení stavebnictví 
vzbudila opět tak velký zájem a navzdory nedostatku stavebního materiálu a posunutým kolaudacím 
se přihlásilo tolik loni zkolaudovaných staveb, řekl ČTK Stephan Kronmüller, jednatel firmy 
Eurosoftware, která je partnerem soutěže. Vítězové budou vyhlášeni 8. září. 
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Podle šéfa krajského odboru regionálního rozvoje a předsedy sedmičlenné odborné poroty Miloslava 
Michalce soutěž přispívá ke zvyšování kvality staveb v regionu a projektanti i stavebníci ji považují za 
prestižní. Někteří díky titulu vyhrávají zajímavé zakázky. "I přes covid, válku na Ukrajině i zvýšení cen 
chtějí všichni velké i malé zakázky dodělávat. A ví, že cena materiálu nebude stagnovat, takže se staví. 
Byť se ceny zvedly enormně, tak se to zatím neodrazilo v tom, že by investoři přestali stavět," uvedl," 
řekl. Kraj, města i obce hodně investují, mnoho z nich má stavby podpořené dotacemi EU a musí je 
dokončit v termínu. Loňský rok byl podle něj dobrý, ale neumí predikovat příští rok.  
Michalec je také překvapený počtem přihlášených staveb. "Pocházejí z větších i menších obcí, a jejich 
kvalita se stále drží na vysoké úrovni," uvedl. Nejvíce je novostaveb, zastoupeny je i všech ostatních 
šest kategorií - rekonstrukce, byty, dopravní stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná 
prostranství. Porota je všechny objela. Po jejich posouzení rozhodne o udělení nominací, z nichž se 
pak budou vybírat vítězové. Od 4. července začne také internetové hlasování o tom, která ze staveb 
získá Cenu veřejnosti.  
V loňském ročníku soutěže se o ceny utkalo 40 staveb, nejvíc ze všech 14 krajů ČR, a třem z nich byl 
udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb získala titul dostavba východního 
ambitu kláštera v Mariánské Týnici na Plzeňsku, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – Pivovar 
Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni. Cenu veřejnosti 
získalo prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Polovina přihlášek přišla z obcí a měst, všechny 
soutěžní stavby byly podle Michalce rovnoměrně rozprostřeny po území kraje.  

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/do-souteze-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-i-pres-
zpomaleni-oboru-hlasi-37-del/ 
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Český rozhlas Plzeň zprávy 

06.07.2022      ČRo Plzeň ~ Zpráva  1 ~  

Kateřina JIŘINCOVÁ, moderátorka  
O titul Stavba roku Plzeňského kraje se utká nový psychiatrický pavilon i obnovená tvrz. Strážci 
Národního parku Šumava budou mít na uniformách kamery. Polovina kontrolovaných restaurací a 
barů v Karlových Varech šidila zákazníka, zjistila to Česká obchodní inspekce. A zítra bude zataženo až 
oblačno, přeháňky nebo občasný déšť, teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Kateřina 
Jiřincová. 

 
 
  

Stavba roku bude bez Rokycanska 

07.07.2022      Rokycanský deník ~ Strana  1 ~ (hav) ~ Rubrika: Titulní strana ~ Vytištěno: 1 050 
~ Čtenost: 5 877  

Rokycansko – Tentokrát bez účasti objektů v našem okrese pokračuje soutěž Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. V jednotlivých kategoriích je nominováno devatenáct nemovitostí a vítěze určí porotci. 
Veřejnost pak může vybírat svého favorita na webu akce do 22. 8.  

 
 
  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním devatenáctém 
ročníku soutěže nominováno 19 stavebních děl 

07.07.2022      ZAK TV ~ Zpráva  6 ~ Sledovanost pořadu: 0  

redaktorka  
Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním devatenáctém ročníku soutěže nominováno 19 
stavebních děl. To je více než polovina z 37 přihlášených staveb. Vítěze z nominovaných staveb 
vybere jak odborná porota, tak veřejnost pomocí internetového hlasování. Stavbu, která si odnese 
cenu veřejnosti, mohou lidé na webu soutěže volit až do 22. srpna. Jak se do hlasování můžete zapojit 
i vy, se dozvíte na zpravodajském portálu Plzeň cz. 

 
 
  

Finále Stavby roku v regionu 

08.07.2022      Mladá fronta DNES ~ Strana  12 ~ Jaroslav Nedvěd ~ Rubrika: Kraj Plzeňský ~ 
Vytištěno: 96 663 ~ Prodáno: 83 136 ~ Čtenost: 439 555  

V šesti kategoriích se o prestižní titul utká celkem devatenáct realizovaných projektů.  
 
PLZEŇSKÝ KRAJ Devatenáct děl získalo nominace a postoupilo do závěrečného posuzování v letošním 
ročníku soutěže Stavba Plzeňského kraje, kde se hodnotí projekty dokončené v loňském roce. Celkem 
bylo přihlášeno 37 staveb.  
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Vítěze v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 13. 
září v Multifunkčním sále SOU elektrotechnického v Plzni, který byl oceněný v loňském ročníku 
soutěže.  
Jedna z cen bude udělena na základě hlasování veřejnosti. Toho se mohou lidé zúčastnit do 22. srpna 
na webu Stavbarokupk.cz.  
Stavby byly nominovány v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a 
inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství. „Držím palce 
nejen obcím, které svými investicemi zaujaly odbornou porotu a získaly nominaci, ale také 
nominovaným soukromým stavbám, které přispívají k regionálnímu rozvoji našeho kraje,“ řekl 
hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Z devatenácti nominovaných staveb je devět 
mimoplzeňských. Šest z nich bylo přihlášeno samotnými obcemi či neziskovými organizacemi.  
V kategorii novostaveb se například o prestižní titul ucházejí dvě pozoruhodné hasičské zbrojnice v 
Letinech a v Chodském Újezdu, nový pavilon psychiatrie ve Fakultní nemocnici v Plzni a také citlivá 
přístavba mateřské školy v Mandlově ulici v Plzni.  
Mezi rekonstrukcemi mají nominace obnova chrámu svatého Bartoloměje v Plzni nebo výjimečně 
pojatá záchrana části hospodářského dvora v Bělé nad Radbuzou, která tak získala příjemný prostor 
pro společenské akce.  
V kategorii sportovních a volnočasových staveb pravděpodobně zaujme originální dřevostavba 
Útulnoff v Milínově.  
Se všemi nominovanými stavbami se lze seznámit na webu soutěže i na Facebooku, kde je ve 
videomedailoncích uvidí z pohledů, jaké se jim běžně nenaskytnou.  
V loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo z 40 přihlášených staveb nominováno 
22. Třem z nich pak byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb vloni získala 
titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni.  
 
: Jaroslav Nedvěd, redaktor MF DNES  
Foto autor: Zdroj: 6x www.stavbarokupk.cz  
Foto popis: Kategorie Novostavba budov Jednou z přihlášených realizací je rozšíření 55. MŠ Mandlova 
v Plzni.  
Foto popis: Kategorie Rekonstrukce budov O prvenství soutěží i Revitalizace a rekonstrukce 
brownfieldu – Areál hospodářského dvora v Bělé nad Radbuzou.  
Foto popis: Kategorie Veřejná prostranství Do finále se dostalo dílo pro ZUŠ Stříbro – prostor se 
zvukem umění.  
Foto popis: Kategorie Dopravní a inženýrské stavby Lávka pro pěší v Plzni–Koterově je jednou ze dvou 
finálových realizací.  
Foto popis: Kategorie Stavby pro bydlení Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získal i 
tento rodinný dům.  
Foto popis: Kategorie Sportovní a volnočasové stavby Mezi finálovými nominacemi nechybí přestavba 
hlavního vstupu a šaten bazénu v Plzni na Slovanech.  

 
 
  

O Stavbu roku soutěží v kraji hasičské zbrojnice i originální 
dřevostavba 

08.07.2022      plzen.iDNES.cz ~ Jaroslav Nedvěd ~ Rubrika: Plzeň - zprávy  

Devatenáct děl získalo nominace a postoupilo do závěrečného posuzování v letošním ročníku soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje, kde se hodnotí projekty dokončené v loňském roce. Celkem bylo 
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přihlášeno 37 staveb v šesti kategoriích. 
 
Vítěze v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 13. 
září v Multifunkčním sále SOU elektrotechnického v Plzni, který byl oceněný v loňském ročníku 
soutěže.  
 
Jedna z cen bude udělena na základě hlasování veřejnosti. Toho se mohou lidé zúčastnit do 22. srpna 
na webu Stavbarokupk.cz.  
 
Stavby byly nominovány v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a 
inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství.  
 
„Držím palce nejen obcím, které svými investicemi zaujaly odbornou porotu a získaly nominaci, ale 
také nominovaným soukromým stavbám, které přispívají k regionálnímu rozvoji našeho kraje,“ řekl 
hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.  
 
Z devatenácti nominovaných staveb je devět mimoplzeňských. Šest z nich bylo přihlášeno samotnými 
obcemi či neziskovými organizacemi. V kategorii novostaveb se například o prestižní titul ucházejí dvě 
pozoruhodné hasičské zbrojnice v Letinech a v Chodském Újezdu, nový pavilon psychiatrie ve Fakultní 
nemocnici v Plzni a také citlivá přístavba mateřské školy v Mandlově ulici v Plzni.  
 
Mezi rekonstrukcemi mají nominace obnova chrámu svatého Bartoloměje v Plzni nebo výjimečně 
pojatá záchrana části hospodářského dvora v Bělé nad Radbuzou, která tak získala příjemný prostor 
pro společenské akce.  
 
V kategorii sportovních a volnočasových staveb pravděpodobně zaujme originální dřevostavba 
Útulnoff v Milínově. 
 
Se všemi nominovanými stavbami se lze seznámit na webu soutěže i na Facebooku, kde je ve 
videomedailoncích uvidí z pohledů, jaké se jim běžně nenaskytnou.  
 
V loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo z 40 přihlášených staveb nominováno 
22. Třem z nich pak byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb loni získala 
titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni. 
 
Foto: 
O prvenství soutěží také dřevěná stavba hasičské zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec. 
Stavba roku Plzeňského kraje 
 
 
FotoGallery: 
Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně má nový pavilon psychiatrie. Také tato stavba bojuje o titul. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získal i tento objekt Útulnoff v Milínově. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získal za vytvoření nepřehlédnutelné novodobé 
pevnosti pro uchování knih objekt v Plzni na Borech. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
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Rozšíření 55. Mateřské školy v Mandlově ulici v Plzni. Nominaci získala v kategorii Novostavby budov. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také katedrála sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. I ta bojuje 
o titul Stavba roku. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Takhle dopadla rekonstrukce a revitalizacebrownfieldu – Areál hospodářského dvora v Bělé nad 
Radbuzou. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
O titul bojuje také rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získala také požární zbrojnice v Letinech. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Přestavba rodinného domu u Klatov. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Získat titul Stavba roku chce také přestavba hlavního vstupu do bazénu v Plzni na Slovanech. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
V kategorii Veřejná prostranství bojuje o prvenství revitalizace prostoru u nádraží v Plzni, Paluba 
Hamburk. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
O prvenství bojuje také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který prošel rozsáhlou obnovou. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci na ocenění v kategorii Dopravní a inženýrské stavby soutěže Stavba roku získala nová ulice 
Na Sudech v Plzni. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává také lávka pro pěší v Plzni-Koterově. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Rekonstrukcí původních veřejných záchodků vznikla tato malebná kavárna u parku Homolka v Plzni. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
O titul Stavba roku soutěží tento dům pro vlastní rodinu. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
O titul Stavba roku soutěží bytový dům v Jetelové ulici v Plzni. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
Nominaci o titul Stavba roku získal venkovní prostor ZUŠ Stříbro. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
 
O prvenství soutěží také dřevěná stavba hasičské zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec. 
Stavba roku Plzeňského kraje  
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https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-soutez-finale-katedrala-skola-kategorie-
dum.A220708_083444_plzen-zpravy_vb 

 
 

 
O Stavbu roku soutěží v kraji hasičské zbrojnice i originální 

dřevostavba 

08.07.2022      impuls.cz ~ Jaroslav Nedvěd  

Devatenáct děl získalo nominace a postoupilo do závěrečného posuzování v letošním ročníku soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje, kde se hodnotí projekty dokončené v loňském roce. Celkem bylo 
přihlášeno 37 staveb v šesti kategoriích. 
 
O prvenství soutěží také dřevěná stavba hasičské zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec. / 
foto: Stavba roku Plzeňského kraje  
Vítěze v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 13. 
září v Multifunkčním sále SOU elektrotechnického v Plzni, který byl oceněný v loňském ročníku 
soutěže.  
Jedna z cen bude udělena na základě hlasování veřejnosti. Toho se mohou lidé zúčastnit do 22. srpna 
na webu Stavbarokupk.cz  
fotografií  
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Stavby byly nominovány v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a 
inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství.  
„Držím palce nejen obcím, které svými investicemi zaujaly odbornou porotu a získaly nominaci, ale 
také nominovaným soukromým stavbám, které přispívají k regionálnímu rozvoji našeho kraje,“ řekl 
hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták  
Z devatenácti nominovaných staveb je devět mimoplzeňských. Šest z nich bylo přihlášeno samotnými 
obcemi či neziskovými organizacemi. V kategorii novostaveb se například o prestižní titul ucházejí dvě 
pozoruhodné hasičské zbrojnice v Letinech a v Chodském Újezdu, nový pavilon psychiatrie ve Fakultní 
nemocnici v Plzni a také citlivá přístavba mateřské školy v Mandlově ulici v Plzni.  
Mezi rekonstrukcemi mají nominace obnova chrámu svatého Bartoloměje v Plzni nebo výjimečně 
pojatá záchrana části hospodářského dvora v Bělé nad Radbuzou, která tak získala příjemný prostor 
pro společenské akce.  
V kategorii sportovních a volnočasových staveb pravděpodobně zaujme originální dřevostavba 
Útulnoff v Milínově.  
Se všemi nominovanými stavbami se lze seznámit na webu soutěže i na Facebooku, kde je ve 
videomedailoncích uvidí z pohledů, jaké se jim běžně nenaskytnou.  
V loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo z 40 přihlášených staveb nominováno 
22. Třem z nich pak byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb loni získala 
titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice , v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni.  
 
https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/stavba-roku-soutez-finale-katedrala-skola-kategorie-
dum.A220708_095205_imp-plzensky_kov 
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Kavárna na Homolce obdržela nominaci na titul Stavba roku 
Plzeňského kraje 2022 

08.07.2022      novinykraje.cz ~ Bohdan Štěrba  

PLZEŇ – Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získala kavárna Kafe Smetanka sídlící na 
náměstí Milady Horákové za oživení prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou 
nevyužívaného objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu. 
 
Vlastník objektu městský obvod Plzeň 2 – Slovany jej přihlásil do soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. Kavárna obdržela nominaci v kategorii B) rekonstrukce budov, kde pro ni může do 28. 
srpna HLASOVAT také veřejnost a tím ji pomoci získat Cenu veřejnosti. Městský obvod Plzeň 2 – 
Slovany dlouho sháněl uplatnění pro tuto budovu ve svém vlastnictví, která roky sloužila jako veřejné 
toalety a poté jako prodejna farmářských výrobků. Ve spolupráci s novým nájemcem, který vzešel z 
výběrového řízení, slovanský obvod zrekonstruoval tento objekt za necelé čtyři miliony korun, 
přičemž obvod platil polovinu stavebních prací, druhou polovinu poskytl nájemce a postupně si jej v 
podobě nájmu odbydluje. Projekt z dílny Ateliér k světu nabízí kultivované architektonické řešení 
interiéru provozně velmi dobře propojené s venkovním prostorem. Od února 2021, kdy se objekt po 
rekonstrukci otevřel veřejnosti, jej navštívily spousty spokojených zákazníků a stal se velmi oblíbeným 
místem setkávání, které v této části Slovan již delší dobu chybělo.  
 
Zdroj: Adéla Siková, Městský obvod Plzeň 2-Slovany  

https://www.novinykraje.cz/blog/2022/07/08/kavarna-na-homolce-obdrzela-nominaci-na-titul-stavba-
roku-plzenskeho-kraje-2022/ 
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Kavárna na Homolce obdržela nominaci, hlasovat může i veřejnost 

08.07.2022      regionplzen.cz ~ Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získala kavárna Kafe Smetanka sídlící na náměstí 
Milady Horákové za oživení prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou nevyužívaného 
objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu.Vlastník objektu městský obvo... 
 
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získala kavárna Kafe Smetanka sídlící na náměstí 
Milady Horákové za oživení prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou nevyužívaného 
objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu.Vlastník objektu městský obvod Plzeň 2 – 
Slovany jej přihlásil do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Kavárna obdržela nominaci v 
kategorii B) rekonstrukce budov, kde pro ni může do 28. srpna HLASOVAT také veřejnost a tím ji 
pomoci získat Cenu veřejnosti.Městský obvod Plzeň 2 – Slovany dlouho sháněl uplatnění pro tuto 
budovu ve svém vlastnictví, která roky sloužila jako veřejné toalety a poté jako prodejna farmářských 
výrobků. Ve spolupráci s novým nájemcem, který vzešel z výběrového řízení, slovanský obvod 
zrekonstruoval tento objekt za necelé čtyři miliony korun, přičemž obvod platil polovinu stavebních 
prací, druhou polovinu poskytl nájemce a postupně si jej v podobě nájmu odbydluje. Projekt z dílny 
Ateliér k světu nabízí kultivované architektonické řešení interiéru provozně velmi dobře propojené s 
venkovním prostorem.Od února 2021, kdy se objekt po rekonstrukci otevřel veřejnosti, jej navštívily 
spousty spokojených zákazníků a stal se velmi oblíbeným místem setkávání, které v této části Slovan 
již delší dobu chybělo.Webová stránka soutěže : www.stavbarokupk.cz/o-soutezi.  

https://www.regionplzen.cz/blog/kavarna-na-homolce-obdrzela-nominaci-hlasovat-muze-i-verejnost-
175895/ 
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V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje postoupilo 19 staveb. 

10.07.2022      regionplzen.cz  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním 19. ročníku soutěže nominováno 19 stavebních 
děl. To je více než polovina z 37 přihlášených staveb, což svědčí o udržení kvality stavebnictví v kraji i 
za současného zpomalení v této oblasti. Vítěze z nominovaných staveb vybere jak odborná porota, 
tak veřejnost pomocí internetového hlasování. Stavbu, která si odnese Cenu veřejnosti, mohou lidé 
na webu soutěže volit až do 22. srpna. 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-p-175918/ 

 
 

  

Podpořte naši 55. MŠ v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje! 

11.07.2022      regionplzen.cz ~ Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3  

Na stránkách soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 můžete hlasovat pro nejvydařenější stavby. 
Jednou z nich je také 55. MŠ Mandlova, jejíž rozšíření si vysloužilo nominaci na titul Stavba roku. ... 
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Na stránkách soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 můžete hlasovat pro nejvydařenější stavby. 
Jednou z nich je také 55. MŠ Mandlova, jejíž rozšíření si vysloužilo nominaci na titul Stavba roku. 
Odborníci ocenili zejména citlivé a vkusné doplnění původních pavilonů mateřské školy. Bez 
zbytečných okázalostí a podbízivosti dokázali architekti spojit staré s novým, využít přiměřené 
architektonické a hmotové řešení a vytvořit tak dětem pomocí přírodních materiálů a jednoduchých 
tvarů vhodné prostředí pro hry i vzdělávání. Dispoziční řešení je přehledné a barevně úměrné. 
Součástí kvalitního řešení je rovněž zelená střecha. „Jsem velmi potěšen, že naším obvodem 
realizovaná stavba postoupila do užších nominací a budu moc rád, když náš projekt podpoříte svým 
hlasem,“ doplňuje 1. místostarosta pro investice, správu majetku a mateřských škol Petr Baloun. Hlas 
naší 55. MŠ Mandlova můžete dát zde - Rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň / Stavba roku Plzeňského 
kraje (stavbarokupk.cz) , Hlasování veřejnosti.  
Veřejnost může na stránkách soutěže hlasovat do 22. srpna 2022.  
 
https://www.regionplzen.cz/blog/podporte-nasi-55--ms-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-
175982/ 

 
 

  

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje postoupilo 19 staveb 

12.07.2022      region24.cz  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním 19. ročníku soutěže nominováno 19 stavebních 
děl. 
 
To je více než polovina z 37 přihlášených staveb, což svědčí o udržení kvality stavebnictví v kraji i za 
současného zpomalení v této oblasti. Vítěze z nominovaných staveb vybere jak odborná porota, tak 
veřejnost pomocí internetového hlasování. Stavbu, která si odnese Cenu veřejnosti, mohou lidé na 
webu soutěže volit až do 22. srpna.  
Líbil se vám článek? Šiřte nás dále!  
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https://www.region24.cz/novinka/?v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-p-175918 

 
 

  
Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje devatenáct 

projektů 

12.07.2022      tachovsky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Tachovsko  

12.07.2022      plzensky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Plzeňsko  

12.07.2022      rokycansky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Rokycansko  

12.07.2022      klatovsky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Klatovsko 

12.07.2022      domazlicky.denik.cz ~ Zdeněk Sequens ~ Rubrika: Domažlicko  

 

Devatenáct stavebních děl, více než polovina z 37 přihlášených, bylo nominováno do finálového 
výběru v letošním 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vítěze z nominovaných staveb 
vybere jak odborná porota, tak veřejnost, která může hlasovat na internetu. 
 
Nominovaná díla se uchází také o další ceny, jimiž jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, 
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Cena veřejnosti. Stavby byly nominovány z kategorií 
novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, sportovních a 
volnočasových staveb a veřejných prostranství. Porota může titul udělit v každé soutěžní kategorii, 
má však také právo titul neudělit. 
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„Držím palce nejen obcím, které svými investicemi do veřejného sektoru zaujaly odbornou porotu a 
získaly nominaci, ale také nominovaným soukromým stavbám, které prokazatelně přispívají k 
regionálnímu rozvoji našeho kraje,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. 
 
Hlasování o Cenu veřejnosti bude spuštěné zde do 22. srpna. S nominovanými stavbami se mohou 
lidé seznámit i zde prostřednictvím videomedailonků.  
 
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022 v 
Multifunčním sále SOU Elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, který byl oceněný v loňském 
ročníku soutěže. 
 
Vedle soutěže Stavba roku Plzeňského kraje současně probíhá také samostatná soutěž o Cenu ČKAIT 
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). „Porota měla opravdu 
těžkou práci, aby posoudila projekčně zdařilá díla a z devíti přihlášených projektů pozemních, 
dopravních i vodních staveb vybrala tři k nominaci na Cenu ČKAIT,“ oznámil Luděk Vejvara, předseda 
výboru ČKAIT pro oblast Plzeň. „Jednou z nich je významná dopravní stavba, nová silnice Na Sudech, 
která přinesla městu Plzeň zklidnění dopravy ve velmi navštěvované rekreační části města u Velkého 
Boleveckého rybníka. Další je dopravní hřiště a autocvičiště v Kralovicích, které pomůže účastníkům 
dopravy každého věku zvládat nečekané dopravní situace. A třetím nominovaným je až romantický 
projekt řadových domů Rezidence Chrást umístěný do těžko přístupného, ale krásného prostředí v 
přírodě u říčky Klabavy na dosah od Plzně,“ popsal. 
 
V loňském ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo z 40 přihlášených staveb nominováno 
22. Třem z nich pak byl udělen titul Stavba roku Plzeňského kraje. V kategorii novostaveb vloni získala 
titul dostavba východního ambitu Mariánské Týnice, v rekonstrukcích zvítězilo Kulturní centrum – 
Pivovar Domažlice a nejlepší stavbou pro bydlení byl zvolen Atriový dům ve svahu v Plzni. 
Nominace v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2021 
 
Kategorie Novostavby budov: Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec, Požární 
zbrojnice Letiny, Rozšíření depozitárních prostor Studijní a vědecká knihovny Plzeňského kraje, Plzeň 
– Bory 16, Rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň, Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve 
Fakultní nemocnici Plzeň. 
 
Kategorie Rekonstrukce budov: Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných 
záchodků, Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, Rekonstrukce kostela sv. Vavřince v 
Úlicích, Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál Hospodářského dvora, Tvrz Bělá nad 
Radbuzou, Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. 
 
Kategorie Stavby pro bydlení: Bytový dům Jetelová, Plzeň, Dům pro vlastní rodinu, Přestavba 
rodinného domu u Klatov. 
 
Kategorie Dopravní a inženýrské stavby: Lávka pro pěší Plzeň – Koterov, Nová ulice Na Sudech, Plzeň. 
 
Kategorie Sportovní a volnočasové stavby: Přestavba hlavního vstupu a šaten bazénu v Plzni na 
Slovanech, Útulnoff, Milínov. 
 
Kategorie Veřejná prostranství (parky, návsi, náměstí): Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u 
nádraží, Plzeň, ZUŠ Stříbro – prostor se zvukem umění. 
 
Nominace v soutěži o Cenu ČKAIT: Nová ulice Na Sudech, Plzeň, Dětské dopravní hřiště a autocvičiště 
v Kralovicích, Rezidence Chrást – novostavba řadových domů v Chrástu u Plzně. 
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https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-
devatenact-projektu-20220712.html 

https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-
devatenact-projektu-20220712.html 

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-
devatenact-projektu-20220712.html 

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-
devatenact-projektu-20220712.html 

https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-
devatenact-projektu-20220712.html 
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Podívejte se: O Stavbu roku Plzeňského kraje usiluje devatenáct 
projektů 

12.07.2022      akceplzen.cz  

Devatenáct stavebních děl, více než polovina z 37 přihlášených, bylo nominováno do finálového 
výběru v letošním 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vítěze z nominovaných staveb 
vybere jak odborná porota, tak veřejnost, která může hlasovat na internetu. …read more 
 
https://akceplzen.cz/podivejte-se-o-stavbu-roku-plzenskeho-kraje-usiluje-devatenact-projektu/ 

 
 

 
BUDE PSYCHIATRIE STAVBOU ROKU? 

15.07.2022      fnplzen.cz  

Nová budova Psychiatrické kliniky, která byla slavnostně otevřena letos v únoru, kandiduje na titul 
Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Nominaci získala za funkční, záměrně jednoduché a nerušivé 
doplnění areálu fakultní nemocnice. Porota ocenila klidné atrium se zelení, venkovní amfiteátr i 
interiér s uklidňujícími barevnými plochami. Kromě odborných cen soutěží 19 nominovaných staveb i 
o Cenu veřejnosti. Líbí se vám nová budova Psychiatrie? Podpořte nás, hlasovat můžete až do 22. 
srpna: https://www.stavbarokupk.cz/soutezni-stavby/hlasovani-verejnosti/. 
 
Prostory nové Psychiatrické kliniky si můžete připomenout i v některém z videí, např. v reportáži ze 
slavnostního otevření https://www.fnplzen.cz/cs/node/11907 nebo při prohlídce s vrchní sestrou  

https://www.fnplzen.cz/cs/node/12628 
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Zuška ve Stříbře soutěží o titul stavby roku 

15.07.2022      Tachovský deník ~ Strana  1 ~ (mk) ~ Rubrika: Titulní strana ~ Vytištěno: 740 ~ 
Čtenost: 3 907  

Stříbro – Za zdařile provedený venkovní prostor spojený s celkovou rekonstrukcí budovy udělila 
odborná porota Základní umělecké škole ve Stříbře nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 
2021. Do soutěže školu přihlásilo město Stříbro. „Za nominaci nového prostoru jsme velmi rádi. 
Myslíme si, že se rekonstrukce velmi vydařila,“ uvedl místostarosta Karel Lukeš a dodal, že až do 
prostoru umístí kamerový systém, bude přístupný i turistům. Objekt zušky prošel stavebními 
úpravami fasády a zároveň úpravou dvora podle architektonického návrhu s možností využití 
prostoru pro hudební vystoupení. Stupňovitě členěná část prostoru tvoří jednoduché hlediště. Na 
jeho vrchu je umístěn přístřešek tvořený šesticí kamenných sloupů a střechou z divokého vína. 
Úpravy jsou doplněny bylinnou zelení v květinových záhonech a popínavými rostlinami. Hlasovat v 
soutěži je možné do 22. srpna letošního roku.  

 
 

 V soutěži o stavbu roku se utká ZUŠka ve Stříbře i hasičárna v 
Chodském Újezdu 

15.07.2022      tachovsky.denik.cz ~ Monika Krausová ~ Rubrika: Tachovsko  

Za zdařile provedený venkovní prostor spojený s celkovou rekonstrukcí budovy udělila odborná 
porota Základní umělecké škole ve Stříbře nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Do 
soutěže školu přihlásilo město Stříbro. 
 
„Za nominaci nového prostoru jsme velmi rádi. Myslíme si, že se rekonstrukce velmi vydařila,“ uvedl 
místostarosta Karel Lukeš a dodal, že až do prostoru umístí kamerový systém, bude přístupný i 
turistům. Objekt ZUŠky prošel stavebními úpravami fasády, a zároveň úpravou dvora podle 
architektonického návrhu s možností využití prostoru pro hudební vystoupení. Stupňovitě členěná 
část prostoru tvoří jednoduché hlediště. Na jeho vrchu je umístěn přístřešek tvořený šesticí 
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kamenných sloupů a střechou z divokého vína. Úpravy jsou doplněny bylinnou zelení v květinových 
záhonech a popínavými rostlinami. 
 
Na Tachovsku dále boj o Stavbu roku čeká dřevěná novostavba hasičské zbrojnice v Chodském 
Újezdě, v místní části Nahý Újezdec. Nominaci získala za výrazný a překvapivý architektonický počin. 
Hasiči měli původních podmínkách měli omezené možnosti, jak s výjezdy, tak i s uskladněním 
speciální techniky na zimu. Netradičně zvolený materiál však pomohl stavbu vhodně začlenit do 
lokality, sušící věž vytváří novou dominantu místa. 
 
Hlasovat v soutěži je možné do 22. srpna letošního roku. 

https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/v-soutezi-o-stavbu-roku-se-utka-zuska-ve-stribre-i-hasicarna-
v-chodskem-ujezdu-2.html 
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O Stavbu roku letos usiluje devatenáct projektů 

18.07.2022      Domažlický deník ~ Strana  2 ~ (qui) ~ Rubrika: Region ~ Vytištěno: 1 280 ~ 
Čtenost: 9 533  

O svém favoritovi může hlasovat i veřejnost, a to do 22. srpna.  
Devatenáct stavebních děl, více než polovina z 37 přihlášených, bylo nominováno do finálového 
výběru v letošním 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Vítěze z nominovaných staveb 
vybere jak odborná porota, tak veřejnost pomocí internetového hlasování.  
Nominovaná díla se uchází také o další ceny, jimiž jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, 
Cena ministerstva průmyslu a obchodu nebo Cena veřejnosti. Stavby byly nominovány z kategorií 
novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, sportovních a 
volnočasových staveb a veřejných prostranství. Porota může titul udělit v každé soutěžní kategorii, 
má však také právo titul neudělit. „Držím palce nejen obcím, které svými investicemi do veřejného 
sektoru zaujaly odbornou porotu a získaly nominaci, ale také nominovaným soukromým stavbám, 
které prokazatelně přispívají k regionálnímu rozvoji našeho kraje,“ řekl hejtman Plzeňského kraje 
Rudolf Špohejtman ták.  
Hlasování o Cenu veřejnosti bude spuštěné do 22.  
srpna. S nominovanými stavbami se mohou lidé seznámit také na Facebooku, kde je ve 
videomedailoncích uvidí z pohledů, jaké se běžně našim očím nenaskytnou.  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022 v 
multifunčním sále SOU elektrotechnického v Plzni.  
 
Nominace na Stavbu roku PK P Kategorie Novostavby budov: Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části 
Nahý Újezdec; Požární zbrojnice Letiny; Rozšíření depozitárních prostor Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje, Plzeň–Bory; Rozšíření 55. MŠ Mandlova, Plzeň; Výstavba nového pavilonu 
Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň. P Kategorie Rekonstrukce budov: Kavárna u parku 
Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků; Obnova kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Plasích; Rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích; Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu 
– areál hospodářského dvora – tvrz Bělá nad Radbuzou; Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. 
P Kategorie Stavby pro bydlení: Bytový dům Jetelová, Plzeň; Dům pro vlastní rodinu; Přestavba 
rodinného domu u Klatov. P Kategorie Dopravní a inženýrské stavby: Lávka pro pěší Plzeň–Koterov; 
Nová ulice Na Sudech, Plzeň. P Kategorie Sportovní a volnočasové stavby: Přestavba hlavního vstupu 
a šaten bazénu v Plzni na Slovanech; Útulnoff, Milínov. P Kategorie Veřejná prostranství (parky, návsi, 
náměstí): Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň; ZUŠ Stříbro – prostor se zvukem 
umění.  
 

 
  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo letos nominováno 19 
stavebních děl 

19.07.2022      plzen.eu ~ Plzně Dominikánská Plzeň  

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo v letošním 19. ročníku soutěže nominováno 19 stavebních 
děl . To je více než polovina z 37 přihlášených 
 
staveb, což svědčí o udržení kvality stavebnictví v kraji i za současného zpomalení v této oblasti. 
Vítěze z nominovaných staveb vybere jak odborná porota , tak veřejnost pomocí internetového 
hlasování . Pro stavbu, která si odnese Cenu veřejnosti , mohou lidé hlasovat na webu soutěže až do 
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22. srpna . Na hlavní cenu má několik nominací i samotné město Plzeň – jedná se například o Palubu 
Hamburk , přestavbu vstupu do Bazénu Slovany nebo revitalizace katedrály sv. Bartoloměje  
Nominovaná díla se kromě hlavní ceny Stavba roku Plzeňského kraje ucházejí také o další ceny, jimiž 
jsou například Cena hejtmana Plzeňského kraje, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Cena 
veřejnosti. Stavby byly nominovány z kategorií novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, 
dopravních a inženýrských staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství. 
Porota může titul udělit v každé soutěžní kategorii, má však také právo titul neudělit.  
Vítěze Ceny veřejnosti určí lidé hlasováním na internetu. Veřejné hlasování na www.stavbarokupk.cz 
končí 22. srpna. S nominovanými stavbami se mohou lidé seznámit také na Facebooku, kde je ve 
videomedailoncích ( www.facebook.com/StavbaRokuPK  
Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 13. září 2022 v 
Multifunkčním sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnická 56, který byl 
oceněný v loňském ročníku soutěže.  
Vedle soutěže Stavba roku Plzeňského kraje současně probíhá také samostatná soutěž o Cenu ČKAIT 
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). Nominace na tuto cenu, která má za cíl 
zviditelnit kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy nebo realizace, jsou představeny 
rovněž na www.stavbarokupk.cz . „Porota měla opravdu těžkou práci, aby posoudila projekčně 
zdařilá díla a z devíti přihlášených projektů pozemních, dopravních i vodních staveb vybrala tři k 
nominaci na Cenu ČKAIT,“ oznámil Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň. „Jednou z 
nich je významná dopravní stavba, nová silnice Na Sudech, která přinesla městu Plzeň zklidnění 
dopravy ve velmi navštěvované rekreační části města u Velkého Boleveckého rybníka. Další je 
dopravní hřiště a autocvičiště v Kralovicích, které pomůže účastníkům dopravy každého věku zvládat 
nečekané dopravní situace. A třetím nominovaným je až romantický projekt řadových domů 
Rezidence Chrást umístěný do těžko přístupného, ale krásného prostředí v přírodě u říčky Klabavy na 
dosah od Plzně,“ popsal Luděk Vejvara.  
Přehled nominovaných staveb: www.stavbarokupk.cz  
Internetové hlasování veřejnosti: www.stavbarokupk.cz  
NOMINACE V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021  
A) Novostavby budov  
Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec  
Požární zbrojnice Letiny  
Rozšíření depozitárních prostor, Plzeň – Bory 16  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za vytvoření nepřehlédnutelné 
novodobé pevnosti pro uchování knih. Netradiční propojení tvaru původního objektu, které se 
zřetelně projevuje v celkovém výrazu budovy, a materiálového i hmotového pojetí nástavby je 
překvapující i znepokojující, vyzývá k zamyšlení a vyvolává diskuzi. Celkový prostor pro knihy doplňuje 
mimořádné technické zabezpečení. Vše je ve vzájemné symbióze a úměrně strohém funkčním 
provedení.  
Rozšíření 55. mateřské školy Mandlova, Plzeň  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za citlivé a vkusné doplnění původních 
pavilonů mateřské školy. Bez zbytečných okázalostí a podbízivosti dokázal projekt spojit staré s 
novým, využít přiměřené architektonické a hmotové řešení a vytvořit tak dětem pomocí přírodních 
materiálů a jednoduchých tvarů vhodné prostředí pro hry i vzdělávání. Dispoziční řešení je přehledné 
a barevně úměrné. Součástí kvalitního řešení je rovněž zelená střecha.  
Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za funkční, záměrně jednoduché a 
nerušivé doplnění fakultní nemocnice dalším potřebným pavilonem. Objekt definuje zajímavá 
struktura fasády vyznačující se po celé délce jemnými pruhy. Nesporným kladem je vytvoření 
klidného atria se zelení, určeného pacientům, ozeleněné terasy pro personál či venkovního 
amfiteátru. Porota rovněž ocenila, že se projekt zabýval působením interiéru, kterému dominují 
uklidňující barevné plochy.  
B) Rekonstrukce budov  
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Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za oživení místa zdařilou přeměnou 
nevyužívaného objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu. Projekt nabízí kultivované 
architektonické řešení interiéru provozně velmi dobře propojené s venkovním prostorem. Kvalitu 
stavby nejlépe dokládá množství lidí, které zde, zejména za příznivého počasí, tráví svůj volný čas.  
Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích  
Rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích  
Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál Hospodářského dvora, Tvrz Bělá nad Radbuzou  
Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za náročnou revitalizaci jedné z 
nejvýraznějších sakrálních památek v našem regionu. Chrámové prostory získaly nejen svou časem 
zastřenou barevnost a čistotu, ale byly vkusně doplněny o nerušivé drobné stavby či o nové osvětlení 
zvýrazňující architektonické detaily. Nelze opomenout ani restaurovaná umělecká díla, která získala 
opět svou původní jiskru a přesvědčivost.  
C) Stavby pro bydlení  
Bytový dům Jetelová, Plzeň  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za citlivé osazení novostavby bytového 
domu na místo nevyužívaného objektu na rozhraní zástavby rodinných a bytových domů. Svým 
pojetím a objemem danému prostoru nedominuje, spíše představuje vilový objekt s jednoduchými, 
ale kvalitními architektonickými detaily. Černobílá fasáda vnáší do území noblesu a klid.  
Dům pro vlastní rodinu  
Přestavba rodinného domu u Klatov  
D) Dopravní a inženýrské stavby  
Lávka pro pěší Plzeň – Koterov  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za poctivé provedení lávky pro pěší. 
Návštěvníky přijíždějící po silničním přivaděči nebo železnici do města od východu určitě upoutá 
vysoký středový pylon ve tvaru písmene H. Na něm je zavěšena konstrukce lávky pro pěší a cyklisty o 
dvou polích. Ocelová konstrukce stavby elegantně překlenuje čtyřpruhovou komunikaci i široký 
železniční koridor a svou architekturou zjemňuje tyto liniové dopravní stavby.  
Nová ulice Na Sudech  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za koncepční vyřešení dopravní situace 
se zajímavým technickým provedením mostního objektu na železniční dráze. Překvapivě netradiční je 
umístění mostního pilíře uprostřed silniční okružní křižovatky. Dokonalá koordinace všech profesí a 
zajištění požadavků v rámci jednotlivých oborů byla bezesporu důležitou součástí celého projektu.  
F) Sportovní a volnočasové stavby  
Přestavba hlavního vstupu a šaten bazénu v Plzni na Slovanech  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za promyšlené provozní a 
architektonicky jednotící řešení vstupních prostor bazénu. Porota si uvědomuje složitost zadaného 
úkolu, který byl plněn za provozu a kdy byly jasně dané prostorové mantinely. Přesto se 
návštěvníkům podařilo nabídnout nejenom vyšší standard a kvalitu prostředí, ale i funkčně a vkusně 
vyřešený exteriér i interiér stavby.  
Útulnoff, Milínov  
G) Veřejná prostranství (parky, návsi, náměstí)  
Paluba Hamburk – revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň  
Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získává za kvalitní architektonickou a 
urbanistickou intervenci v prostoru vstupu k hlavnímu nádraží v Plzni. Koncentrace prostorových 
prvků (stánky, vyhlídková podesta) a funkcí (prodejní stánky, občerstvení, lavičky k posezení, 
prezentace městských projektů) je promyšleným a zajímavým způsobem komponována. Byť má tato 
intervence na první pohled, hlavně použitou konstrukcí a materiály, charakter dočasnosti, zapadá 
přesně do filosofie udržitelnosti.  
ZUŠ Stříbro – prostor se zvukem umění  
Text: Adriana Jarošová  
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Sdílet  
 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/na-titul-stavba-roku-plzenskeho-kraje-bylo-
letos-nominovano-19-stavebnich-del.aspx 

 
 

 
 Zprávy 08:00 

21.07.2022      Hitrádio FM PLUS ~ Zpráva  1 ~ Poslechovost pořadu: 0  

 
Nová psychiatrická klinika v Plzni může získat titul stavba roku Plzeňského kraje 2021. Nominaci si 
získala za funkční záměrně jednoduché a nerušili doplnění areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně. 
Hlas internetové anketě je možné poslat až do 22. srpna. Z Plzně Bára Karasová. 

 

 

 

Hlasujte v soutěži Stavba roku Plzeňska 

02.08.2022 plzensky-kraj.cz Autor: Patrik Pátek  

Hlasujte v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2021. O prestižní titul se letos utká 19 staveb! 

Tradiční soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a 
architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až 
po řemeslný detail. Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů.  
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Udělované ceny: Titul Stavba roku Plzeňského kraje; Cena poroty; Cena hejtmana Plzeňského kraje; 
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví; Cena veřejnosti.  

A právě do Ceny veřejnosti se můžete svým hlasováním zapojit. Hlasovat může do 22. 8. 2022. 
Slavnostní vyhlášení proběhne 13. září.  

Která stavba se vám líbí nejvíce? Hlasujte na  

https://www.plzensky-kraj.cz/hlasujte-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje 

 

 

 

Hlasujte v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2021. O prestižní 
titul se letos utká 19 staveb! 

03.08.2022 plzendnes.cz  

Tradiční soutěž si klade za cíl seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní stavitelství a 
architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní komplexní realizace, od architektonického pojetí až 
po řemeslný detail. Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obcí architektů. 

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích / Foto: plzensky-kraj.cz  

Udělované ceny: Titul Stavba roku Plzeňského kraje; Cena poroty; Cena hejtmana Plzeňského kraje; 
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR; Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví; Cena veřejnosti.  
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A právě do Ceny veřejnosti se můžete svým hlasováním zapojit. Hlasovat může do 22. 8. 2022. 
Slavnostní vyhlášení proběhne 13. září.  

Která stavba se vám líbí nejvíce? Hlasujte na 

https://www.plzendnes.cz/zpravodajstvi/47004-hlasujte-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-2021-
o-prestizni-titul-se-letos-utka-19-staveb/ 

 

 

Z původních veřejných záchodků oceněná kavárna. Stavba roku má 
vítěze - FOTKY 

13.09.2022 qap.cz  Celková návštěvnost: 136 900  

Celkem 19 nominovaných staveb se ucházelo o titul Stavba Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení 
proběhlo v úterý 13. září ve víceúčelovém sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v 
Plzni. 

Do letošního 19. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo celkem 37 staveb, které 
byly zkolaudované nebo uvedené do provozu v loňském roce na území kraje.  

Z nich poté vybrala odborná porota celkem 19 staveb, které nominovala na titul Stavba roku 
Plzeňského kraje. Nominované stavby byly zažazeny kategorií - novostavby, rekonstrukce, stavby pro 
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bydlení, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství. Do 
kategorie průmyslové stavby nebyla letos nominována žádná stavba.  

O titulu Stavba roku Plzeňského roku mohla částečně rozhodovat i veřejnost, hlasovat se mohlo do 
22. srpna. Cenu veřejnosti na slavnostní večeru získala Kavárna u parku Homolka v Plzni na 
Slovanech. Nominaci od poroty získala kavárna za zdařilou rekonstrukci, z původních veřejných 
záchodků vznikla totiž vyhledáváná kavárna s terasou. Porota ohodnotila radikální proměnu dříve 
nevzhledného místa.  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získaly tři stavby  

Z nominovaných 19 staveb porota vybrala tři stavby, kterým udělila titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. V naší fotogalerii najdete fotky všech nominovaných staveb.  

V kategorii staveb pro bydlení je vítězem Bytový dům Jetelová v Plzni, v kategorii sportovních a 
volnočasových staveb zvítězila dřevostavba Útulnoff Milínov a ve veřejných prostranstvích vyhrála 
Paluba Hamburk u plzeňského nádraží. Cenu pro Palubu Hamburk předal herec Lumír Olšovský.  

Porota udělila Čestná uznání celkem 4 stavbám. To získala hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části 
Nahý Újezdec. "Tato cena i je cenou pro bývalého starostu Jirku Dufku, který se o tuto stavbu 
zasadil," řekl při přebírání uznání současný starosta Chodského Újezdu Václav Raba a vzdal tak holt 
oblíbeného starostovi, který už není mezi námi. Na závěr své řeči ještě pobavil přítomné. "Je těžké 
říci, že hasičská zbrojnice je dřevostavbou."  

Další požární zbrojnice, která se může pochlubit Čestným uznáním poroty je v Letinech.  

Cenu si s ostatními převzal starosta Letin. "Váhali jsme, zda se přihlásit, protože jsme s tím neměli 
zkušenosti. Nakonec jsme rádi. Porota to má opravdu těžké," svěřil se starosta Letin.  

Porota Čestným uznáním ocenila také revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. V týmu 
přebírajících nemohl chybět architekt Soukup. "My co rekonstruujeme to máme lehké, děláme jen to, 
co už naši předci postavili," uvedl architekt.  

České uznání poroty dále získala nová ulice Na Sudech v Plzni, a to za příkaldnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.  

Na závěr slavnostního večera promluvil náměstek Plzeňského kraje Petr Vanka, který tak oficiálně 
zahájil další ročník Stavby roku Plzeňského kraje. Tentokráte již 20. ročník pro rok 2022.. "Když jsem 
viděl, co vše jste vy postavili, tak tady před vámi smekám," ř ekl směrem k publiku, kde seděli 
architekti, zhotovitelé i další zástupci nominovaných staveb a dodal: "Je mou povinností zahájit 
oficiálně další ročník Stavby roku Plezňského kraje."  

foto: vyhlášení QAP.cz, stavby - Plzeňský kraj www.stavbarokupk.cz  

Stavba roku Plzeňského kraje má vítěze! QAP byl u slavnostního vyhlášení. Jaké stavby získaly 
nejcenější ocenění a proč ocenila porota kavárnu předělanou z bývalých veřejných záchodků? 
Přinášíme fotky, výsledky a info!. 

https://www.qap.cz/zpravy-kraj/clanek/z-puvodnich-verejnych-zachodku-ocenena-kavarna-stavba-
roku-ma-viteze-fotky-126367/ 
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Stavbou roku 2021 v kraji je i Paluba Hamburk u nádraží  

14.09.2022 Mladá fronta DNES  Strana: 11 Autor: (ned) Vytištěno: 96 663 , Prodáno: 
83 136 Čtenost: 439 555 Rubrika: Plzeňský kraj  

PLZEŇ Paluba Hamburk, upravené veřejné prostranství u Hlavního nádraží v Plzni, bytový dům v 
Jetelové ulici v Plzni a Útulnoff v Milínově získaly včera ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2021.  

Z 19 nominovaných staveb obdržela ocenění ještě další díla. „Cenu veřejnosti si za největší počet 
hlasů v internetovém hlasování vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u plzeňského parku 
Homolka na kavárnu. Ta byla ohodnocena i Cenou poroty,“ informovala Hana Kulawiaková z 
organizačního týmu soutěže. U Paluby Hamburk, která uspěla v kategorii veřejná prostranství, porota 
ocenila inovativní přístup k řešení městských prostorů. Podle poroty Paluba Hamburk znamená pro 
Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru. Za Palubou Hamburk stojí renomovaná 
plzeňská společnost projectstudio8.  
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V kategorii sportovních a volnočasových staveb zvítězila nevelká dřevostavba Útulna Milínoff. 
Porotcům se líbilo netradiční řešení rekreačního objektu, který zapadá do okolní přírody. Autory 
návrhu stavby jsou architekti Jan Tyrpekl a Jaroslav Kejř.  

Mezi stavbami pro bydlení si titul Stavba roku Plzeňského kraje vysloužil bytový dům Jetelová v Plzni. 
Hodnotitelé ocenili citlivé urbanistické i architektonické řešení. Autorem návrhu je známý plzeňský 
architekt Radek Dragoun.  

Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 

Foto autor:   Foto: MAFRA 

Foto popis:   Uspěla Mezi stavbami roku je i Paluba Hamburk. 

 

 

Stavbou roku je plzeňský bytový dům, Útulnoff i Paluba Hamburk 

14.09.2022 plzen.cz ~ Autor: Aktuálně Zak, Josef Krebs ~ Celková návštěvnost: 94 380  

Bytový dům v Jetelové ulici v Plzni, rekreační objekt Útulnoff v Milínově a veřejný prostor u 
plzeňského nádraží Paluba Hamburk. Tato tři stavební díla si odnesla titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021, zvítězila mezi 19 nominovanými díly. Oceněny byly také další stavby. 

Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné rezidenční čtvrti 
města v kategorii Staveb pro bydlení zvolila porota vítězem Bytový dům Jetelová v Plzni. Dřevostavba 
u Milínova nazvaná Útulnoff, určená pro ubytování hostů a zařazená do kategorie Sportovních a 
volnočasových staveb, získala vítězný titul za netradiční řešení, které svým usazením i hmotovým 
pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. „Titul Stavba roku Plzeňského kraje získalo 
také prostranství Paluba Hamburk před plzeňským nádražím, a to za inovativní přístup, který 
znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru,“ popsala za pořadatele 
Hana Kulawiaková.  

Cenou poroty ohodnotili její členové zdařilou rekonstrukci u parku Homolka v Plzni, kde z původních 
veřejných záchodků vznikla vyhledávaná kavárna s terasou, a to díky radikální proměně 
nevzhledného objektu. Porota vyzdvihla také propojení zdařilého interiéru s venkovním posezením, 
které přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru. Oblibu tohoto místa dokládá i vítězství v 
internetovém hlasování, díky němuž si Kavárna u parku Homolka v Plzni ze soutěže odnesla také 
Cenu veřejnosti, kterou předal Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware, 
partnera soutěže. „Od té doby, co žiju v Plzni, mohu sledovat, kolik se toho dělá pro město a jeho 
okolí. Tentokrát získala nejvíce hlasů veřejnosti rekonstrukce v parku Homolka. Jedná se o 
mimořádný projekt, který spolu s mnoha dalšími přispívá k pozitivnímu vývoji regionu. Tato kavárna 
je mým tajným tipem pro všechny, kdo si rádi dopřejí dobrou kávu a zákusky domácí výroby,"říká 
Kronmüller.  

Celkem čtyřem stavbám odborná porota udělila Čestná uznání: Hasičské zbrojnici Chodský Újezd v 
části Nahý Újezdec, požární zbrojnici Letiny, revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni a Nové ulici 
Na Sudech v Plzni. „Jak je zřejmé z množství oceněných staveb, porota neměla vůbec lehký úkol 
vybírat z tolika povedených děl,“ vysvětluje její předseda Miloslav Michalec. „Všechny nominované 
stavby byly zkolaudované nebo zprovozněné v loňském roce, který byl pro stavebnictví velmi 
náročný. To se však na těchto dílech nijak nepodepsalo,“ dodává.  
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Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Plasích. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se 
Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového 
přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé 
úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. 
Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními 
českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu letos putovala Revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu v areálu 
hospodářského dvora v tvrzi Bělá nad Radbuzou. „Cena byla udělena za záchranu objektu v areálu 
chátrajícího bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde 
jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru 
zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci 
krovu,“ vysvětlil náměstek sekce pro řízení Eduard Muřický, který cenu předával.  

Předávala se také Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou si odnesla Výstavba nového 
pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň.  

Svoji cenu vyhlásila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V 
samostatné, současně probíhající soutěži, získal Cenu ČKAIT projekt nazvaný I/20 a II/231 v Plzni, 
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa. 

https://www.plzen.cz/stavbou-roku-je-plzensky-bytovy-dum-utulnoff-i-paluba-hamburk 
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Titul Stavba roku získala tři stavební díla 

14.09.2022 plzensky-kraj.cz   Autor: Patrik Pátek  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – bytový dům v Jetelové ulici v Plzni, 
rekreační objekt Útulnoff v Milínově a veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk. 
Oceněny byly také další nominované stavby. Cenu veřejnosti si za největší počet hlasů v 
internetovém hlasování vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u plzeňského parku Homolka na 
kavárnu, která byla ohodnocena i Cenou poroty. Hejtman Plzeňského kraje udělil ocenění obnově 
Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které soutěž 
zaštiťuje, si odnesla revitalizace a rekonstrukce brownfieldu v areálu hospodářsho dvora v památkově 
chráněné tvrzi v Bělé nad Radbuzou. 

Z 19 nominovaných staveb vybrala odborná porota tři díla, jimž udělila titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné 
rezidenční čtvrti města byl v kategorii Staveb pro bydlení vítězem zvolen Bytový dům Jetelová v Plzni. 
Dřevostavba u Milínova nazvaná Útulnoff, určená pro ubytování hostů a zařazená do kategorie 
Sportovních a volnočasových staveb, získala vítězný titul za netradiční řešení, které svým usazením i 
hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Titul Stavba roku Plzeňského 
kraje získalo také prostranství Paluba Hamburk před plzeňským nádražím, a to za inovativní přístup, 
který znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.  

Cenou poroty ohodnotili její členové zdařilou rekonstrukci u parku Homolka v Plzni, kde z původních 
veřejných záchodků vznikla vyhledávaná kavárna s terasou, a to díky radikální proměně 
nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Porota vyzdvihla také 
propojení zdařilého interiéru s venkovním posezením, které přispívá ke kultivaci okolního veřejného 
prostoru. Oblibu tohoto místa dokládá i vítězství v internetovém hlasování, díky němuž si Kavárna u 
parku Homolka v Plzni ze soutěže odnesla také Cenu veřejnosti, kterou předal zakladatel a jednatel 
společnosti Eurosoftware s.r.o., partnera soutěže. „Od té doby, co žiju v Plzni, mohu sledovat, kolik se 
toho dělá pro město a jeho okolí. Jsem rád, že se v našem kraji hodnotí a poté oceňují nové stavební 
počiny. Tentokrát získala nejvíce hlasů veřejnosti rekonstrukce v parku Homolka. Jedná se o 
mimořádný projekt, který spolu s mnoha dalšími přispívá k pozitivnímu vývoji regionu. Tato kavárna 
je mým tajným tipem pro všechny, kdo si rádi dopřejí dobrou kávu a zákusky domácí výroby. Zároveň 
je centrem pro setkávání příznivců kultury a sportu,"míní Stephan Kronmüller.  

Celkem čtyřem stavbám odborná porota udělila Čestná uznání. Hasičské zbrojnici Chodský Újezd v 
části Nahý Újezdec za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, Požární 
zbrojnici Letiny za originální přístup k řešení kompozice hmot a zdařilému začlenění do měřítka obce, 
Revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou 
revitalizaci unikátní sakrální stavby a Nové ulici Na Sudech v Plzni za příkladnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.  

„Jak je zřejmé z množství oceněných staveb, porota neměla vůbec lehký úkol vybírat z tolika 
povedených děl,“ vysvětluje její předseda Ing. arch. Miloslav Michalec. „Všechny nominované stavby 
byly zkolaudované nebo zprovozněné v loňském roce, který byl pro stavebnictví velmi náročný. To se 
však na těchto dílech nijak nepodepsalo, naopak jejich nesporná kvalita nás vedla k udělení Titulu 
Stavba roku Plzeňského kraje ve třech kategoriích a rozhodli jsme se docenit i několik dalších staveb,“ 
dodává.  



84 
 

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Plasích. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se 
Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového 
přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé 
úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. 
Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními 
českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu letos putovala Revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu v areálu 
hospodářského dvora v tvrzi Bělá nad Radbuzou. Cenu předal náměstek sekce pro řízení Eduard 
Muřický. „Ministerstvo průmyslu a obchodu je spoluautorem Národní strategie regenerace 
brownfieldů 2019 – 2024, která nastavuje za pomoci koordinované podpory ze strany státní a veřejné 
správy podmínky pro regeneraci průmyslových i ostatních typů brownfieldů, a tím i pro zvýšení 
kvality urbanizovaného prostředí a zlepšení socioekonomického rozvoje postižených regionů,“ 
popisuje Eduard Muřický. „Cena Ministerstva průmyslu a obchodu byla proto udělena Areálu 
hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého 
hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro 
komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, 
interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.“  

Předávala se také Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou si odnesla Výstavba nového 
pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň.  

Svoji cenu vyhlásila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V 
samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT ulice Na Sudech v Plzni, v soutěži ČKAIT 
projekt nazvaný I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa. „Cena ČKAIT 
Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který 
vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně 
se protnul s železničním koridorem. Projekt tak pomáhá zvládat velkou dopravní zátěž v daném místě 
mezi severním předměstím a východní částí města Plzně. Stavebník promyšleně a šetrně vyřešil 
logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. Celý 
nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a 
zároveň i od průjezdu centrem města,“ říká Luděk Vejvara, předseda výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.  

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021  

Bytový dům Jetelová, Plzeň (kat. C)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení 
objektu bytového domu v prostoru významné rezidenční čtvrti města.  

Útulnoff, Milínov (kat. F)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělen za netradiční řešení rekreačního objektu, které 
svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Třebaže se jedná 
o malou stavbu, přístup k návrhu i k výsledné realizaci je následováníhodný.  

Paluba Hamburk - revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň (kat. G)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je projektu udělen za inovativní přístup k řešení podobných 
„neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň 
významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.  



85 
 

CENA POROTY  

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)  

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za radikální proměnu nevzhledného 
objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Na zdařilé řešení interiéru navazuje 
venkovní posezení, které svou podobou přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru.  

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY  

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec (kat. A)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a materiálově 
netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, která se zároveň stala dominantou dotčené části 
obce.  

Požární zbrojnice Letiny (kat. A)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální přístup k řešení 
kompozice hmot novostavby, jejich zdařilému začlenění do měřítka obce a urbanistickému zacelení 
proluky po demolici.  

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni (kat. B)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou, náročnou a svým 
rozsahem ojedinělou revitalizaci, která unikátní sakrální stavbu uchová v plné kráse pro další 
generace.  

Nová ulice Na Sudech, Plzeň (kat. D)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Komunikace uvolní stávající přetížené části 
dopravního systému a podstatně zvýší jeho komfort.  

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE  

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (kat. B)  

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé 
zpřístupnění románského portálu evropského významu, které s sebou neslo důležité zvažování 
různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky.  

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU  

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou (kat. 
B)  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého 
hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro 
komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, 
interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.  

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ  

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň (kat. A)  
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Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za funkční a záměrně jednoduché nerušivé 
doplnění části Fakultní nemocnice pro pacienty všech psychiatrických diagnóz.  

Psychiatrická klinika přinesla pacientům Plzeňského kraje mnohem vyšší komfort a vytvořila 
bezpečné a klidné terapeutické prostředí.  

CENA VEŘEJNOSTI  

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)  

Cenu veřejnosti získala Kavárna u parku Homolka v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém 
hlasování na www.stavbarokupk.cz.  

Samostatná soutěž – CENA ČKAIT  

Projekt I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa  

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, 
který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a 
elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak zvládl velkou dopravní zátěž. Stavebník 
promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi 
malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín 
i od Boleveckého rybníka a zároveň i od centra města Plzně.  

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje  

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj.  

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 Rudolfa Špotáka 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. Karel Hanzlík;  

Ing. Milan Froněk; doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka;  

Ing. arch. Miloslav Michalec;  

Ing. arch. Edita Míková;  

Ing. arch. Tereza Nová;  

Ing. Jaromíra Škublová.  

Udělované ceny:  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje  
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Cena poroty  

Cena hejtmana Plzeňského kraje  

Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR  

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví  

Cena veřejnosti 

https://www.plzensky-kraj.cz/titul-stavba-roku-ziskala-tri-stavebni-dila 

 

 

 

Porota ocenila i Palubu Hamburk, veřejnost zaujala kavárna u 
Homolky 

15.09.2022 plzen.iDNES.cz Autor: Jaroslav Nedvěd Rubrika: Plzeň - zprávy  

Paluba Hamburk, upravené veřejné prostranství u Hlavního nádraží v Plzni, bytový dům v Jetelové 
ulici v Plzni a Útulnoff v Milínově na Plzeňsku získaly ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Z 19 
nominovaných objektů obdržela ocenění ještě další díla. 

„Cenu veřejnosti si za největší počet hlasů v internetovém hlasování vysloužila přeměna 
nevyužívaných prostor u plzeňského parku Homolka na kavárnu. Ta byla ohodnocena i Cenou 
poroty,“ informovala Hana Kulawiaková z organizačního týmu soutěže.  

U Paluby Hamburk, která uspěla v kategorii veřejná prostranství, porota ocenila inovativní přístup k 
řešení městských prostorů. Podle poroty Paluba Hamburk znamená pro Plzeň významný krok ke 
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zvýšení kvality veřejného prostoru. Za Palubou Hamburk stojí renomovaná plzeňská společnost 
projectstudio8.  

V kategorii sportovních a volnočasových staveb zvítězila nevelká dřevostavba Útulnoff Milínov. 
Porotcům se líbilo netradiční řešení rekreačního objektu, který zapadá do okolní přírody. Autory 
návrhu stavby jsou architekti Jan Tyrpekl a Jaroslav Kejř.  

Mezi stavbami pro bydlení si titul Stavba roku Plzeňského kraje vysloužil bytový dům Jetelová v Plzni. 
Hodnotitelé ocenili citlivé urbanistické i architektonické řešení. Autorem návrhu je známý plzeňský 
architekt Radek Dragoun. 

Foto: 

Rekonstrukcí původních veřejných záchodků vznikla tato malebná kavárna u parku Homolka v Plzni. 

Stavba roku Plzeňského kraje 

FotoGallery: 

Paluba Hamburk uspěla v kategorii veřejná prostranství. 

Petr Eret, MF DNES 

 

Bytový dům v Jetelové ulici v Plzni získal ocenění mezi stavbami pro bydlení. 

Oúspěch v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2021 bojovala také dřevěná stavba hasičské 
zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec. 

Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně má nový pavilon psychiatrie. Také tato stavba bojovala o 
titul. 

Mezi stavbami pro bydlení si titul Stavba roku Plzeňského kraje vysloužil bytový dům Jetelová v Plzni. 

Stavba roku Plzeňského kraje  

V kategorii sportovních a volnočasových staveb zvítězila nevelká dřevostavba Útulnoff Milínov. 

O titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 zabojovala novodobá pevnost pro uchování knih v Plzni na 
Borech.  

Rozšíření 55. Mateřské školy v Mandlově ulici v Plzni byla součástí soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021.  

Rozsáhlou rekonstrukcí prošla také katedrála sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. I ta 
bojovala o titul Stavba roku. 

Takhle dopadla rekonstrukce a revitalizacebrownfieldu – Areál hospodářského dvora v Bělé nad 
Radbuzou. 

O titul usilovala také rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích. 

Další ze soutěžících staveb, požární zbrojnice v Letinech na Plzeňsku.  

Přestavba rodinného domu u Klatov. 

Získat titul Stavba roku chtěla také přestavba hlavního vstupu do bazénu v Plzni na Slovanech. 
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O prvenství zabojoval také kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který prošel rozsáhlou 
obnovou. 

V kategorii Dopravní a inženýrské stavby se soutěže účastnila nová ulice Na Sudech v Plzni.  

Další ze soutěžících - nová lávka pro pěší v Plzni-Koterově.  

O titul Stavba roku soutěžil tento dům pro vlastní rodinu. 

Do soutěže se probojoval také venkovní prostor ZUŠ Stříbro.  

Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku 2021 si vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u 
plzeňského parku Homolka na kavárnu. 

Rekonstrukcí původních veřejných záchodků vznikla tato malebná kavárna u parku Homolka v Plzni. 

Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku 2021 si vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u 
plzeňského parku Homolka na kavárnu. 

https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/stavba-roku-plzensky-kraj-paluba-hamburk-dum-nadrazi-
kavarna.A220915_102407_plzen-zpravy_vb 
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V soutěži bodovala útulna i dům  

15.09.2022 Domažlický deník Strana: 2 Autor: (re) Vytištěno: 1 280
 Čtenost: 9 533 Rubrika: Region/zpravodajství  

15.09.2022 Tachovský deník Strana: 2 Autor: (re) Vytištěno: 740 
 Čtenost: 3 907 Rubrika: Region/zpravodajství 

15.09.2022 Plzeňský deník Strana: 2 Autor: (re) Vytištěno: 
 Čtenost: Rubrika: Region/zpravodajství 

 

Plzeň – Přestože loňský rok byl pro stavebnictví náročný, v kraji vznikla celá řada kvalitních staveb. I 
tato slova zazněla z úst porotců při vyhlašování vítězů soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021.  

Kromě Paluby Hamburk, která byla oceněna za inovativní přístup, který znamená pro Plzeň významný 
krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru, bodoval i bytový dům Jetelová v Plzni. Ocenění získal za 
citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné rezidenční čtvrti 
města v kategorii Staveb pro bydlení.  

Dřevostavbu u Milínova na jihu Plzeňska nazvanou Útulnoff, určenou pro ubytování hostů a 
zařazenou do kategorie Sportovních a volnočasových staveb, ocenili porotci za netradiční řešení, 
které svým pojetím zdařile doplňuje okolní přírodu. 

Foto popis:   Bytový dům Jetelová. Foto: SRPK 

Foto popis:   Útulnoff Milínov. Foto: SRPK 

 

 

Budova kavárny Kafe Smetanka byla oceněna 

15.09.2022 regionplzen.cz  Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  

Rekonstruovaná budova bývalých veřejných toalet, která příjemně oživuje prostor lesoparku 
Homolka, známá jako kavárna Kafe Smetanka, bodovala v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a 
odnesla si dvě ocenění z celkových šesti kategorií.Nominaci v kategorii Rekonstru... 

Rekonstruovaná budova bývalých veřejných toalet, která příjemně oživuje prostor lesoparku 
Homolka, známá jako kavárna Kafe Smetanka, bodovala v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a 
odnesla si dvě ocenění z celkových šesti kategorií.Nominaci v kategorii Rekonstrukce budov soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala kavárna sídlící na náměstí Milady Horákové za oživení 
prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou nevyužívaného objektu ze 70. let 20. století 
ve vyhledávanou kavárnu. Do soutěže ji přihlásil vlastník objektu, kterým je městský obvod Plzeň 2 – 
Slovany.„Obdržená ocenění potvrzují jedinečnost této zdařilé rekonstrukce. Z nevzhledného prostoru 
na okraji Homolky jsme společně s provozovateli kavárny a Ateliérem k světu vybudovali příjemné 
místo, které decentně zapadá do okolní krajiny a nabízí výbornou a moderní gastronomii. Těší mě, že 
tyto přednosti oceňují návštěvníci napříč generacemi,“ sdělila místostarostka Eva Trůková, která 
převzala za slovanský obvod ocenění rekonstrukce budovy v kategoriích Cena poroty a Cena 
veřejnosti. „Chtěla bych poděkovat všem Plzeňanům, kteří podpořili kavárnu svým hlasováním a 
pomohli jí k získání ceny veřejnosti,“ doplnila Eva Trůková.Městský obvod Plzeň 2 – Slovany dlouho 
hledal uplatnění pro tuto budovu, která roky sloužila jako veřejné toalety a poté jako prodejna 
farmářských výrobků. Ve spolupráci s novým nájemcem, který vzešel z výběrového řízení, slovanský 
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obvod zrekonstruoval objekt za necelé čtyři miliony korun, přičemž obvod platil polovinu stavebních 
prací, druhou polovinu poskytl nájemce a postupně si jej v podobě nájmu odbydluje. Projekt z dílny 
Ateliér k světu nabízí kultivované architektonické řešení interiéru provozně velmi dobře propojené s 
venkovním prostorem. Od února 2021, kdy se objekt po rekonstrukci otevřel veřejnosti, jej navštívilo 
tisíce spokojených zákazníků a stal se velmi oblíbeným místem setkávání, které v této části Slovan již 
delší dobu chybělo. Rok 2022 je pro kavárnu velmi úspěšný. Provoz se po měsících ovlivněných 
omezeními souvisejícími s pandemií covid-19 navrátil do běžného režimu. Rozšířila se například 
nabídka akcí pro veřejnost o letní kino, kavárna dostala velmi kladné hodnocení v Gastromapě Lukáše 
Hejlíka a obdržela ocenění Křišťálový špendlík, které na základě recenzí zákazníků uděluje Google. 
Kafe Smetanka se stala nejlépe hodnoceným podnikem západních Čech a patří mezi deset takto 
oceněných podniků z oboru gastronomie v celé České republice. 

Foto Plzeňský krajFoto Plzeňský krajFoto Plzeňský krajFoto Adéla Siková 

https://www.regionplzen.cz/blog/budova-kavarny-kafe-smetanka-byla-ocenena-178518/ 
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Porota ocenila i Palubu Hamburk, veřejnost zaujala kavárna u 
Homolky 

15.09.2022  impuls.cz Autor: Jaroslav Nedvěd Celková návštěvnost: 248 780  

Paluba Hamburk, upravené veřejné prostranství u Hlavního nádraží v Plzni, bytový dům v Jetelové 
ulici v Plzni a Útulnoff v Milínově na Plzeňsku získaly ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Z 19 
nominovaných objektů obdržela ocenění ještě další díla. 

Rekonstrukcí původních veřejných záchodků vznikla tato malebná kavárna u parku Homolka v Plzni. / 
foto: Stavba roku Plzeňského kraje  

„Cenu veřejnosti si za největší počet hlasů v internetovém hlasování vysloužila přeměna 
nevyužívaných prostor u plzeňského parku Homolka na kavárnu. Ta byla ohodnocena i Cenou 
poroty,“ informovala Hana Kulawiaková z organizačního týmu soutěže.  

U Paluby Hamburk, která uspěla v kategorii veřejná prostranství, porota ocenila inovativní přístup k 
řešení městských prostorů. Podle poroty Paluba Hamburk znamená pro Plzeň významný krok ke 
zvýšení kvality veřejného prostoru. Za Palubou Hamburk stojí renomovaná plzeňská společnost 
projectstudio8  

Stavba roku Plzeňského kraje 2021  

V kategorii sportovních a volnočasových staveb zvítězila nevelká dřevostavba Útulnoff Milínov. 
Porotcům se líbilo netradiční řešení rekreačního objektu, který zapadá do okolní přírody. Autory 
návrhu stavby jsou architekti Jan Tyrpekl a Jaroslav Kejř.  

Mezi stavbami pro bydlení si titul Stavba roku Plzeňského kraje vysloužil bytový dům Jetelová v Plzni. 
Hodnotitelé ocenili citlivé urbanistické i architektonické řešení. Autorem návrhu je známý plzeňský 
architekt Radek Dragoun. 

https://www.impuls.cz/regiony/plzensky-kraj/stavba-roku-plzensky-kraj-paluba-hamburk-dum-nadrazi-
kavarna.A220915_161806_imp-plzensky_kov 
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Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla letošní soutěž 
Stavba roku Plzeňského kraje. 

20.09.2022 casopisstavebnictvi.cz 

Plzeň, 13. září 2022 – Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – bytový dům v 
Jetelové ulici v Plzni, rekreační objekt Útulnoff v Milínově a veřejný prostor u plzeňského nádraží 
Paluba Hamburk. Oceněny byly také další nominované stavby. Cenu veřejnosti si za největší počet 
hlasů v internetovém hlasování vysloužila přeměna nevyužívaných prostor u plzeňského parku 
Homolka na kavárnu, která byla ohodnocena i Cenou poroty. Hejtman Plzeňského kraje udělil 
ocenění obnově Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR, které soutěž zaštiťuje, si odnesla revitalizace a rekonstrukce brownfieldu v areálu hospodářského 
dvora v památkově chráněné tvrzi v Bělé nad Radbuzou. 
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Z 19 nominovaných staveb vybrala odborná porota tři díla, jimž udělila titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné 
rezidenční čtvrti města byl v kategorii Staveb pro bydlení vítězem zvolen Bytový dům Jetelová v Plzni. 
Dřevostavba u Milínova nazvaná Útulnoff, určená pro ubytování hostů a zařazená do kategorie 
Sportovních a volnočasových staveb, získala vítězný titul za netradiční řešení, které svým usazením i 
hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Titul Stavba roku Plzeňského 
kraje získalo také prostranství Paluba Hamburk před plzeňským nádražím, a to za inovativní přístup, 
který znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.  

Cenou poroty ohodnotili její členové zdařilou rekonstrukci u parku Homolka v Plzni, kde z původních 
veřejných záchodků vznikla vyhledávaná kavárna s terasou, a to díky radikální proměně 
nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Porota vyzdvihla také 
propojení zdařilého interiéru s venkovním posezením, které přispívá ke kultivaci okolního veřejného 
prostoru. Oblibu tohoto místa dokládá i vítězství v internetovém hlasování, díky němuž si Kavárna u 
parku Homolka v Plzni ze soutěže odnesla také Cenu veřejnosti, kterou předal zakladatel a jednatel 
společnosti Eurosoftware s.r.o., partnera soutěže . „Od té doby, co žiju v Plzni, mohu sledovat, kolik 
se toho dělá pro město a jeho okolí. Jsem rád, že se v našem kraji hodnotí a poté oceňují nové 
stavební počiny. Tentokrát získala nejvíce hlasů veřejnosti rekonstrukce v parku Homolka. Jedná se o 
mimořádný projekt, který spolu s mnoha dalšími přispívá k pozitivnímu vývoji regionu. Tato kavárna 
je mým tajným tipem pro všechny, kdo si rádi dopřejí dobrou kávu a zákusky domácí výroby. Zároveň 
je centrem pro setkávání příznivců kultury a sportu," míní Stephan Kronmüller.  

Celkem čtyřem stavbám odborná porota udělila Čestná uznání. Hasičské zbrojnici Chodský Újezd v 
části Nahý Újezdec za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, Požární 
zbrojnici Letiny za originální přístup k řešení kompozice hmot a zdařilému začlenění do měřítka obce, 
Revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou 
revitalizaci unikátní sakrální stavby a Nové ulici Na Sudech v Plzni za příkladnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.  

„Jak je zřejmé z množství oceněných staveb, porota neměla vůbec lehký úkol vybírat z tolika 
povedených děl,“ vysvětluje její předseda Ing. arch. Miloslav Michalec. „Všechny nominované stavby 
byly zkolaudované nebo zprovozněné v loňském roce, který byl pro stavebnictví velmi náročný. To se 
však na těchto dílech nijak nepodepsalo, naopak jejich nesporná kvalita nás vedla k udělení Titulu 
Stavba roku Plzeňského kraje ve třech kategoriích a rozhodli jsme se docenit i několik dalších staveb,“ 
dodává.  

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Plasích. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se 
Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového 
přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé 
úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. 
Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními 
českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu letos putovala Revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu v areálu 
hospodářského dvora v tvrzi Bělá nad Radbuzou. Cenu předal náměstek sekce pro řízení Eduard 
Muřický. „ Ministerstvo průmyslu a obchodu je spoluautorem Národní strategie regenerace 
brownfieldů 2019–2024, která nastavuje za pomoci koordinované podpory ze strany státní a veřejné 
správy podmínky pro regeneraci průmyslových i ostatních typů brownfieldů, a tím i pro zvýšení 
kvality urbanizovaného prostředí a zlepšení socioekonomického rozvoje postižených regionů,“ 
popisuje Eduard Muřický. „ Cena Ministerstva průmyslu a obchodu byla proto udělena Areálu 
hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého 
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hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro 
komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, 
interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.“  

Předávala se také Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, kterou si odnesla Výstavba nového 
pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň.  

Svoji cenu vyhlásila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V 
samostatné, současně probíhající soutěži získala Cenu ČKAIT ulice Na Sudech v Plzni, v soutěži ČKAIT 
projekt nazvaný I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká,  

2. etapa. „Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení 
projektu, který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, 
Doubravka a elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak pomáhá zvládat velkou 
dopravní zátěž v daném místě mezi severním předměstím a východní částí města Plzně. Stavebník 
promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi 
malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín 
i od Boleveckého rybníka a zároveň i od průjezdu centrem města,“ říká Luděk Vejvara, předseda 
výboru ČKAIT pro oblast Plzeň.  

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na  

Kontakt pro média:  

Hana Kulawiaková  

E-mail:  

hana@stavbarokupk.cz  

Tel.: 606 665 771  

Koordinátor soutěže: Ingrid Havránková  

E-mail: ingrid@stavbarokupk.cz Tel.: 725 745 788  

Přehled oceněných prací  

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021  

Bytový dům Jetelová, Plzeň (kat. C)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení 
objektu bytového domu v prostoru významné rezidenční čtvrti města.  

Útulnoff, Milínov (kat. F)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělen za netradiční řešení rekreačního objektu, které 
svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Třebaže se jedná 
o malou stavbu, přístup k návrhu i k výsledné realizaci je následováníhodný.  

Paluba Hamburk - revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň (kat. G)  

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je projektu udělen za inovativní přístup k řešení podobných 
„neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň 
významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.  
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CENA POROTY  

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)  

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za radikální proměnu nevzhledného 
objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Na zdařilé řešení interiéru navazuje 
venkovní posezení, které svou podobou přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru.  

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY  

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec (kat. A)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a materiálově 
netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, která se zároveň stala dominantou dotčené části 
obce.  

Požární zbrojnice Letiny (kat. A)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální přístup k řešení 
kompozice hmot novostavby, jejich zdařilému začlenění do měřítka obce a urbanistickému zacelení 
proluky po demolici.  

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni (kat. B)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou, náročnou a svým 
rozsahem ojedinělou revitalizaci, která unikátní sakrální stavbu uchová v plné kráse pro další 
generace.  

Nová ulice Na Sudech, Plzeň (kat. D)  

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Komunikace uvolní stávající přetížené části 
dopravního systému a podstatně zvýší jeho komfort.  

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE  

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (kat. B)  

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé 
zpřístupnění románského portálu evropského významu, které s sebou neslo důležité zvažování 
různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky.  

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU  

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou (kat. 
B)  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého 
hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro 
komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, 
interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.  

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ  

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň (kat. A)  
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Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za funkční a záměrně jednoduché nerušivé 
doplnění části Fakultní nemocnice pro pacienty všech psychiatrických diagnóz.  

Psychiatrická klinika přinesla pacientům Plzeňského kraje mnohem vyšší komfort a vytvořila 
bezpečné a klidné terapeutické prostředí.  

CENA VEŘEJNOSTI  

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků (kat. B)  

Cenu veřejnosti získala Kavárna u parku Homolka v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém 
hlasování na  

SAMOSTATNÁ SOUTĚŽ – CENA ČKAIT  

Projekt I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa Cena ČKAIT Plzeňského kraje 
2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který vymodeloval průnik 
vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně se protnul s 
železničním koridorem. Projekt tak zvládl velkou dopravní zátěž. Stavebník promyšleně a šetrně 
vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. 
Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka 
a zároveň i od centra města Plzně.  

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje  

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj. 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 Rudolfa 
Špotáka 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. Karel Hanzlík;  

Ing. Milan Froněk;  

doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka;  

Ing. arch. Miloslav Michalec;  

Ing. arch. Edita Míková;  

Ing. arch. Tereza Nová;  

Ing. Jaromíra Škublová.  
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Udělované ceny: Titul Stavba roku Plzeňského kraje  

Cena poroty  

Cena hejtmana Plzeňského kraje  

Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR  

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví  

Cena veřejnosti  

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-tri-vitezne-tituly-a-devet-dalsich-cen.-tak-dopadla-letosni-
soutez-sta-df8785ec1b-eho-kraje..html 
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Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla letošní soutěž 
Stavba roku Plzeňského kraje  

30.09.2022 mpo.cz  Celková návštěvnost: 414 320  

13. září v Plzni byly uděleny ceny soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021. Soutěž se konala pod 
záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl Plzeňský kraj a spoluvyhlašovateli Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve 
stavebnictví v ČR a Obec architektů. 

Z 19 nominovaných staveb vybrala odborná porota tři díla, jimž udělila titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021 . Za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu v prostoru významné 
rezidenční čtvrti města byl v kategorii Staveb pro bydlení vítězem zvolen Bytový dům Jetelová v Plzni. 
Dřevostavba u Milínova nazvaná Útulnoff , určená pro ubytování hostů a zařazená do kategorie 
Sportovních a volnočasových staveb, získala vítězný titul za netradiční řešení, které svým usazením i 
hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Titul Stavba roku Plzeňského 
kraje získalo také prostranství Paluba Hamburk před plzeňským nádražím, a to za inovativní přístup, 
který znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.  

Cenu hejtmana Plzeňského kraje si ze soutěže odnesla Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Plasích „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se 
Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták „Velmi si ceníme celkového 
přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé 
úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. 
Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními 
českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“  

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu letos putovala Revitalizaci a rekonstrukci brownfieldu v areálu 
hospodářského dvora v tvrzi Bělá nad Radbuzou . Cenu předal Petr Serafín, ředitel Odboru 
stavebnictví a stavebních hmot. „ Ministerstvo průmyslu a obchodu je spoluautorem Národní 
strategie regenerace brownfieldů 2019 – 2024, která nastavuje za pomoci koordinované podpory ze 
strany státní a veřejné správy podmínky pro regeneraci průmyslových i ostatních typů brownfieldů, a 
tím i pro zvýšení kvality urbanizovaného prostředí a zlepšení socioekonomického rozvoje postižených 
regionů,“ popisuje Petr Serafín. „ Cena byla proto udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího 
bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný 
prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz 
objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.“  

Cenou poroty ohodnotili její členové zdařilou rekonstrukci u parku Homolka v Plzni, kde vznikla 
vyhledávaná kavárna s terasou, a to díky radikální proměně nevzhledného objektu na jedno z 
nejnavštěvovanějších míst v této části města. Porota vyzdvihla také propojení zdařilého interiéru s 
venkovním posezením, které přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru. Oblibu tohoto místa 
dokládá i vítězství v internetovém hlasování, díky němuž si Kavárna u parku Homolka v Plzni ze 
soutěže odnesla také Cenu veřejnosti , kterou předal zakladatel a jednatel společnosti Eurosoftware 
s.r.o., partnera soutěže Stephan Kronmüller  

Celkem čtyřem stavbám odborná porota udělila Čestná uznání Hasičské zbrojnici Chodský Újezd v 
části Nahý Újezdec za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, Požární 
zbrojnici Letiny za originální přístup k řešení kompozice hmot a zdařilému začlenění do měřítka obce, 
Revitalizaci katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou 
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revitalizaci unikátní sakrální stavby a Nové ulici Na Sudech v Plzni za příkladnou realizaci důležité 
stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy.  

Předseda SPS Ing. Jiří Nouza předal Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví , kterou si odnesla 
Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň  

Svoji cenu vyhlásila i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V 
samostatné, současně probíhající soutěži získal Cenu ČKAIT projekt nazvaný I/20 a II/231 v Plzni, 
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa  

Přihlášené, nominované i oceněné stavby a další informace o soutěži jsou zveřejněné na webové 
stránce soutěže Stavba roku Plzeňského kraje www.stavbarokupk.cz  

https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/souteze/stavba-roku/tri-vitezne-tituly-a-devet-dalsich-
cen--tak-dopadla-letosni-soutez-stavba-roku-plzenskeho-kraje--270120/ 
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Stavby roku 2021 z kraje se představují. Výstava je k vidění na 
Palubě Hamburk 

07.10.2022 regionplzen.cz 

Stavební díla, která soutěžila o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021, se představují veřejnosti na 
výstavě v galerijním prostoru Paluby Hamburk v Plzni. 

Vystaveny jsou tu fotografie všech 37 soutěžních staveb a uvedeno je i to, jak je hodnotila odborná 
porota. Návštěvníci se tak dozví, jaké stavby byly nominované na vítězný titul a komu byly uděleny 
ceny. Právě Paluba Hamburk se stala jednou ze tří staveb, které získaly titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. Expozice bude ve zdejší vyhlídkové věži umístěna až do 4. prosince 2022.  

To nejlepší ze stavebních počinů loňského roku v Plzeňském kraji na jednom místě – výstavu 
fotografií stavebních děl, které se účastnily soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021, si nyní 
mohou prohlédnout návštěvníci Paluby Hamburk v Šumavské ulici v Plzni. Z celkem 37 přihlášených 
staveb jich odborná porota nominovala 19 na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a odůvodnění 
nominací je také součástí výstavy.  

Paluba Hamburk, revitalizace prostoru u nádraží, si ze soutěže odnesla hlavní cenu. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje si podle poroty zasloužila za „inovativní přístup k řešení podobných „neřešitelných“ 
městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň významný krok ke 
zvýšení kvality veřejného prostoru.“ Vítězný titul byl v letošním ročníku udělen celkem třem stavbám 
a rozdáno bylo také devět dalších cen. Všechna hodnocení staveb porotou si zde lidé mohou rovněž 
přečíst na probíhající výstavě, a to do do 4. prosince 2022 v pondělí až sobotu od 9 do 18 hodin, v 
neděli do 15 hodin (podle otevírací doby Turistického informačního centra). 

https://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/stavby-roku-2021-z-kraje-se-predstavuji-179505/ 
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Kavárna na Homolce má dvě ocenění  

08.10.2022 Plzeňský deník Strana: 64 Vytištěno: 4 280 Čtenost: 14 483 
Rubrika: Deník Extra  

Rekonstruovaná budova bývalých veřejných toalet, která příjemně oživuje prostor lesoparku 
Homolka, známá jako kavárna Kafe Smetanka, bodovala v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje a 
odnesla si dvě ocenění z celkových šesti kategorií.  

Nominaci v kategorii Rekonstrukce budov soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala kavárna 
na náměstí Milady Horákové za oživení prostoru parku a lesoparku Homolka zdařilou přeměnou 
nevyužívaného objektu ze 70. let 20. století ve vyhledávanou kavárnu. Do soutěže ji přihlásil vlastník 
objektu, kterým je městský obvod Plzeň 2 – Slovany.  

„Obdržená ocenění potvrzují jedinečnost této zdařilé rekonstrukce. Z nevzhledného prostoru na 
okraji Homolky jsme společně s provozovateli kavárny a Ateliérem k světu vybudovali příjemné místo, 
které decentně zapadá do okolní krajiny a nabízí výbornou a moderní gastronomii. Těší mě, že tyto 
přednosti oceňují návštěvníci napříč generacemi,“ sdělila místostarostka Eva Trůková, která převzala 
za slovanský obvod ocenění rekonstrukce budovy v kategoriích Cena poroty a Cena veřejnosti. 
„Chtěla bych poděkovat všem Plzeňanům, kteří podpořili kavárnu svým hlasováním a pomohli jí k 
získání ceny veřejnosti,“ doplnila Eva Trůková.  

Foto popis:   OCENĚNÍ. Na snímku (zleva) Andrea Hermová, Stephan Kronmüller, Eva Trůková, Ivana 
Karlíková, Jakub Mareš 

 

 

Stavby roku kraje se představují na Palubě Hamburk 

09.10.2022 plzenskyrozhled.cz Autor: Mgr Jana Mertová  

Stavební díla, která soutěžila o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021, se představují veřejnosti na 
výstavě v galerijním prostoru Paluby Hamburk v Plzni. 

Vystaveny jsou tu fotografie všech 37 soutěžních staveb a uvedeno je i to, jak je hodnotila odborná 
porota. Návštěvníci se tak dozví, jaké stavby byly nominované na vítězný titul a komu byly uděleny 
ceny. Právě Paluba Hamburk se stala jednou ze tří staveb, které získaly titul Stavba roku Plzeňského 
kraje 2021. Expozice bude ve zdejší vyhlídkové věži umístěna až do 4. prosince 2022.  

To nejlepší ze stavebních počinů loňského roku v Plzeňském kraji na jednom místě – výstavu 
fotografií stavebních děl, které se účastnily soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021, si nyní 
mohou prohlédnout návštěvníci Paluby Hamburk v Šumavské ulici v Plzni. Z celkem 37 přihlášených 
staveb jich odborná porota nominovala 19 na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 a odůvodnění 
nominací je také součástí výstavy.  

Paluba Hamburk, revitalizace prostoru u nádraží, si ze soutěže odnesla hlavní cenu. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje si podle poroty zasloužila za  

„inovativní přístup k řešení podobných „neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento 
městský zásah znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.“ Vítězný titul 
byl v letošním ročníku udělen celkem třem stavbám a rozdáno bylo také devět dalších cen. Všechna 
hodnocení staveb porotou si zde lidé mohou rovněž přečíst na probíhající výstavě, a to do 4. prosince 



103 
 

2022 v pondělí až sobotu od 9 do 18 hodin, v neděli do 15 hodin (podle otevírací doby Turistického 
informačního centra).  

Se všemi stavbami se lidé mohou seznámit také online prostřednictvím videí.  

https://plzenskyrozhled.cz/stavby-roku-kraje-se-predstavuji-na-palube-hamburk/ 

 

 

 

Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje se 
představují na Palubě Hamburk 

31.10.2022 bydlet.cz Celková návštěvnost: 54 610 Rubrika: regiony  

Prezentaci všech 37 přihlášených děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 může veřejnost 
vidět až do 4. prosince 2022 v galerijním prostoru vyhlídkové věže Paluba Hamburk v 1. patře. 

Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje se představují na Palubě Hamburk  

Výstava ke Stavbě roku PK 2021 (zdroj fotografií: Odbor prezentace a marketingu MMP)  

Prezentaci všech 37 přihlášených děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 může veřejnost 
vidět až do 4. prosince 2022 v galerijním prostoru vyhlídkové věže Paluba Hamburk v 1. patře (nad 
turistickým informačním centrem). Putovní výstavu od začátku října hostí právě Paluba Hamburk, 
jedna ze tří vítězných staveb. Odborná porota ocenila město Plzeň za inovativní přístup při revitalizaci 
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prostoru u hlavního vlakového nádraží v Šumavské ulici, který je pro Plzeň významný z hlediska 
zvýšení kvality veřejného prostoru.  

Výstava zájemcům nabízí nejen fotografie nominovaných staveb, ale i hodnocení poroty a odkazy na 
videomedailonky o přihlášených dílech. Kromě již zmíněné Paluby Hamburk byl hlavní titul udělen 
bytovému domu v Jetelové ulici v Plzni za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení a 
rekreačnímu objektu Útulnoff v Milínově za velmi zdařilé pojetí realizace doplňující okolní přírodu.  

Výstavní galerie je otevřená denně, ve dnech pondělí až sobota v časech 9 až 18 hodin, v neděli od 9 
do 15 hodin. Vstup na výstavu je zdarma. Po skončení se expozice přesune do Stříbra.  

Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Obcí architektů. Stavby 
soutěží v sedmi kategoriích a celkem je rozdáno šest typů ocenění. Nejprestižnější z nich je právě titul 
Stavba roku Plzeňského kraje.  

Více informací o soutěži je na:www.stavbarokupk.cz  

Text: Eva Kriegerová  

Zveřejněno: 31. 10. 2022, Martin Pecuch 

https://www.bydlet.cz/678971-nominovana-dila-v-soutezi-stavba-roku-plzenskeho-kraje-se-predstavuji-
na-palube-hamburk/ 
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Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje se 
představují na Palubě Hamburk 

31.10.2022 plzen.eu  Autor: Plzně Dominikánská Plzeň  

Nominovaná díla v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje se představují na Palubě Hamburk Výstava 
ke Stavbě roku PK 2021 (zdroj fotografií: Odbor prezentace a marketingu MMP) 

Prezentaci všech 37 přihlášených děl do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2021 může veřejnost 
vidět až do 4. prosince 2022 v galerijním prostoru vyhlídkové věže Paluba Hamburk v 1. patře (nad 
turistickým informačním centrem). Putovní výstavu od začátku října hostí právě Paluba Hamburk, 
jedna ze tří vítězných staveb. Odborná porota ocenila město Plzeň za inovativní přístup při revitalizaci 
prostoru u hlavního vlakového nádraží v Šumavské ulici, který je pro Plzeň významný z hlediska 
zvýšení kvality veřejného prostoru.  

Výstava zájemcům nabízí nejen fotografie nominovaných staveb, ale i hodnocení poroty a odkazy na 
videomedailonky o přihlášených dílech. Kromě již zmíněné Paluby Hamburk byl hlavní titul udělen 
bytovému domu v Jetelové ulici v Plzni za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení a 
rekreačnímu objektu Útulnoff v Milínově za velmi zdařilé pojetí realizace doplňující okolní přírodu.  

Výstavní galerie je otevřená denně , ve dnech pondělí až sobota v časech 9 až 18 hodin , v neděli od 9 
do 15 hodin Vstup na výstavu je zdarma . Po skončení se expozice přesune do Stříbra.  

Vyhlašovatelem soutěže je Plzeňský kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Obcí architektů. Stavby 
soutěží v sedmi kategoriích a celkem je rozdáno šest typů ocenění. Nejprestižnější z nich je právě titul 
Stavba roku Plzeňského kraje.  

Více informací o soutěži je na: www.stavbarokupk.cz  

Text: Eva Kriegerová  

Zveřejněno: 31. 10. 2022, Martin Pecuch 

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/nominovana-dila-v-soutezi-stavba-roku-
plzenskeho-kraje-se-predstavuji-na-palube-hamburk.aspx 
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