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MONITORING TISKU – mediální archiv Newton media 
 

 

Stavba kraje. Cenu má park i klášter 
12.6.2013    Metro    str. 14    Plzeň XXL_ 

    MŠ_         

Františkánský klášter v Plzni a muzeum církevního umění, fotbalová tribuna a šatny v 
Kasejovicích a park U Plzeňské brány v Rokycanech. Tyto objekty letos získaly tradiční cenu 
Stavba Plzeňského kraje. V kategorii rekonstrukce budov ocenila odborná porota revitalizaci 
Františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze. 
 „Podle poroty se jedná o mimořádně zdařilou a celospolečensky hodnotnou obnovu 
kláštera doplněnou atraktivní expozicí, která se může stát nejenom svým historickým 
obsahem, ale i duchovním rozměrem významným českým centrem,“ uvedla mluvčí soutěže 
Martina Kurfirstová. Mezi sportovními a volnočasovými stavbami zvítězila rekonstrukce a 
přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích. Třetí titul získal park U Plzeňské brány v 
Rokycanech. „Podařilo se zde vytvořit soudobý park, příkladná byla podle poroty spolupráce 
architekta a sochaře,“ podotkla Kurfirstová. 
 
Foto popis| Klášter v Plzni 
Foto autor| MAFRA 
 
Foto popis| Park v Rokycanech 
Foto autor| MAFRA 
 
Regionální mutace| Metro - západní Čechy 
 

 

Stavby z ROP sklízejí uznání 
10.6.2013    Právo    str. 14    Jihozápadní Čechy_ 

    Vladimír Vácha_         

Stavby podpořené financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního 
programu (ROP) NUTS II Jihozápad získávají uznání odborníků v Plzeňském i Jihočeském 
kraji. Odborné poroty Stavba roku Plzeňského kraje a Presta Jihočeského kraje ocenily 
revitalizaci františkánského kláštera v Plzni a projekt Národního muzea fotografie a dílny 
tapiserií v Jindřichově Hradci.  
 O udělení ocenění Presta pro jindřichohradecký projekt rozhodla letos v dubnu 
jedenáctičlenná odborná porota složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu 
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stavebních inženýrů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje.  
 Z bezmála pěti desítek přihlášených staveb v kategoriích Občanské a průmyslové 
stavby, Rodinné domy a bytové stavby, Vodohospodářské a ekologické stavby, Dopravní a 
ostatní inženýrské stavby a Ostatní stavby pro volnočasové aktivity si ocenění odnesly 
revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné u Českých Budějovic, Národní muzeum 
fotografie a dílna tapiserií v Jindřichově Hradci, přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích v úseku Rudolfovská–Vrbenská a přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých 
Budějovicích v úseku Rudolfovská–Pekárenská.  
Všechny vznikly v rámci projektů podpořených v ROP NUTS II Jihozápad v uplynulých dvou 
letech. Obdobně je tomu i u ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2012, které minulé úterý 
získaly dva projekty. Šlo o zmíněnou revitalizaci františkánského kláštera v Plzni a park U 
Plzeňské brány v Rokycanech.  
 „Jsme rádi, že projekty podpořené prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad jsou 
takového zaměření, s obsahem zajímavých architektonických prvků a mohou tak přispívat ke 
kultivaci prostředí, v němž žijeme,“ glosovala Právu úspěch ředitelka Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad Michaela Šímová.  
 
Regionální mutace| Právo - jihozápadní Čechy 
 
 

Radnická synagoga hostí stavby roku 
10.6.2013    Rokycanský deník    str. 02    Rokycansko_ 

    (hav)_         

Radnice – V osmnáct hodin dnes začíná v radnické synagoze vernisáž výstavy Stavba roku 
Plzeňského kraje 2012. O úvodní slovo se postará šéf poroty Miloslav Michalec.  
 Umístění expozice do města není náhodné. Kavárna La Boema totiž patřila mezi 
vyhodnocené a oceněné objekty! Prezentováno zde však bude až do 1. července všech 33 děl.  
 Do konce roku výstava putuje po regionu. Zastaví se mimo jiné také v Rokycanech!  
 
Region| Západní Čechy 
 
 

OTÁZKA PRO 
31.5.2013    Rokycanský deník    str. 02    Rokycansko_ 

    (naš)_         

Vladimíra Šmolíka, starostu Rokycan  
 
UDÁLOSTI V REGIONU  
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Park U Plzeňské brány získal v rámci architektonické soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 
prvenství v kategorii Veřejná prostranství. Jak tento úspěch vnímáte?  
Za sebe i další své kolegy z úřadu mohu říci, že máme velikou radost. Vím, že ji sdílejí i další 
občané. Ohlasy jsou velmi dobré, a to nejen na zisk titulu, ale zejména park samotný. Ve 
středu města teď lidem slouží veliká plocha zeleně. Přibyly i nové zajímavé dřeviny a další 
rostliny. Díky desítkám vzrostlých stromů, hlavně lip, po přeměně prostoru na park 
návštěvníci vlastně procházejí zelenými plícemi města. Propojení plochy s dalším územím 
umožnilo také zkrácení cesty z jedné části města do druhé. Pozornost procházejících poutají 
rovněž zajímavé prvky. Třeba barevná světelná fontána Kamenná stuha patří k velice 
oblíbeným. A nejen v horkých dnech, ale i ty snad přijdou. Park je i po roce fungování ve 
velmi dobrém stavu. Napomáhá tomu velká ukázněnost lidí. Potěšilo mě, že žádný 
vandalismus znevažující práci druhých jsme zatím nezaznamenali. Prostor udržuje 
zahradnická firma, máme tam správce a území monitoruje kamerový systém. Myslím ale, že 
hlavním důvodem, proč park zůstává pěkný, je fakt, že lidé se v něm cítí dobře a chrání si ho.  
Dořešit teď musíme hradbu směrem do Plzeňské ulice, z níž po zimě místy opadala omítka. 
Její provedení jsme u firmy reklamovali. To však nic nemění na faktu, že vnitřek parku slouží 
svému účelu výborně.  
Vytvoření celku stálo 15,9 milionu korun. Ze šesté dotační výzvy ROP NUC 2 Jihozápad 
máme slíbenou dotaci 11,6 milionu. Po skončení administrativního řízení ji očekáváme.  
 
Region| Západní Čechy 
 
 

O Stavbu roku se bily hlavně rekonstrukce 
30.5.2013    denik.cz    str. 00    Plzeňský kraj_ 

    _         

Plzeň - Devatenáct nominovaných, pět kategorií, tři držitelé titulu, šest dílčích ocenění. Tak 
vypadá v číslech letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje. Jubilejní desátý ročník 
poznamenala krize ve stavebnictví. 
 
„Pokles v této oblasti je stále patrný, také možná proto bylo nejvíce staveb přihlášeno a 
nominováno v kategorii rekonstrukcí. Ani přesto však porota neměla jednoduchý úkol, 
nakonec se rozhodla titulem ocenit tři stavby. Svoji volbu letos mohla vyjádřit i veřejnost, 
která hlasováním měla možnost vybrat svoji nejsympatičtější stavbu," řekl předseda poroty, 
architekt Miloslav Michalec z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. 
 
Veřejného hlasování se zúčastnily téměř dva tisíce lidí, jimž se nejvíce líbila kavárna na 
náměstí v Radnicích. Zaujala rovněž porotu, která stavbě udělila čestní uznání. 
 
Další ceny putovaly například do Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, jejíž 
nová kaple se líbí hejtmanovi, a na plzeňské Mikulášské náměstí, které zase ocenil primátor. 
Výsledky soutěže 
 
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 
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revitalizace objektu františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění 
Plzeňské diecéze 
rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích 
park U Plzeňské brány v Rokycanech 
 
Cena poroty 
firemní obchod s elektroinstalačním materiálem K&V Elektro 
 
Cena hejtmana Plzeňského kraje 
dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici 
 
Cena primátora města Plzně 
rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni 
 
Zvláštní uznání poroty a cena veřejnosti 
stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci, náměstí Kašpara Šternberka, Radnice 
 
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
zdravotnické zařízení Genetika Plzeň 
 
Cena ČKAIT 
rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích" 
 
 
URL| http://www.denik.cz/plzensky-kraj/o-stavbu-roku-se-bily-hlavne-rekonstrukce-
20130530.html 
 
 

Krajské stavby roku: klášter, park i tribuna 
30.5.2013    Právo    str. 11    Jihozápadní Čechy_ 

    Jan Švábek_         

Františkánský klášter v Plzni a muzeum církevního umění, park U Plzeňské brány v 
Rokycanech a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích se v úterý večer staly 
stavbami roku Plzeňského kraje 2012.  
 Výsledky desátého ročníku soutěže byly vyhlášeny v Měšťanské besedě v Plzni. 
Vítěze vybírala odborná porota z devatenácti nominovaných staveb v pěti kategoriích. Cena 
letos nebyla udělena v novostavbách i dopravních a inženýrských stavbách. Revitalizace 
objektu Františkánského kláštera a zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze získala 
titul v kategorii rekonstrukce. „Byla oceněna práce, kterou na celém komplexu architekt Jan 
Soukup s jeho ateliérem udělali. Muzeum řadím mezi nejhezčí v republice, a to nejen kvůli 
uspořádání prostoru, ale i způsobem výběru a prezentace jednotlivých exponátů,“ řekl Právu 
plzeňský biskup František Radkovský, který tak potvrdil názor poroty.  
 Cenu v kategorii veřejná prostranství porota udělila rokycanskému parku, a to i pro 
příkladnou spolupráci architekta a sochaře. „Jsem nadšená, protože tu bylo mnoho odpůrců 
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stavby. Prosadili jsme ji, získali jsme dotaci a dnes park vypadá nádherně. Lidé místo 
využívají, scházejí se tam a občas se v místě uskuteční i koncert,“ sdělila místostarostka 
Rokycan Marie Hlávková (Pro naše Rokycany).  
 Slavit mohli také v Kasejovicích, když obnova a přístavba místní fotbalové tribuny a 
šaten zvítězila v kategorii sportovních a volnočasových staveb. „Je to zásluha města, které bez 
dotace do projektu investovalo vlastní peníze. Úspěch je to i pro paní projektantku, která se 
stavby takového charakteru v malém městě nebála,“ řekla Eva Chárová, předsedkyně TJ 
Sokol Kasejovice. Podle mluvčí soutěže Martiny Kurfirstové porota ocenila vzhled, účelnost a 
funkčnost objektu, a to i vzhledem k jeho rozpočtu.  
 
Hlasovali i lidé  
 
Poprvé byla letos udělena Cena veřejnosti. Do internetového hlasování se zapojily téměř dvě 
tisícovky lidí.  
 „Nejvíce zaujala rekonstrukce objektu na kavárnu a restauraci v Radnicích na 
Rokycansku, stejně jako porotu, která jí udělila čestné uznání,“ sdělil předseda poroty 
Miloslav Michalec z krajského odboru regionálního rozvoje.  
 Cenu poroty obdržela rekonstrukce firemního obchodu s elektroinstalačním 
materiálem K&V Elektro v Plzni. Primátor města Plzně Martin Baxa (ODS) ocenil obnovu 
plzeňského Mikulášského náměstí, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (ČSSD) 
dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici.  
 Nestatutární vyznamenání si rovněž vysloužilo Zdravotnické zařízení Genetika Plzeň, 
které ohodnotila Okresní hospodářská komora Plzeňsko.  
 
*** 
 
Muzeum řadím mezi nejhezčí v republice František Radkovský, plzeňský biskup  
 
Foto popis| Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze.  
Foto autor| Foto PRÁVO - Ivan Blažek  
 
Regionální mutace| Právo - jihozápadní Čechy 
 
 

Stavby roku? Klášter i tribuna 
29.5.2013    Domažlický deník    str. 01    Titulní strana_ 

    PAVEL KORELUS EVŽEN ZAVADIL_         

Odborní porotci a letos poprvé i veřejnost vybírali z devatenácti objektů či prostranství z 
celého Plzeňského kraje 
 
Plzeň – V Měšťanské besedě včera vyvrcholil desátý ročník architektonické soutěže Stavba 
roku Plzeňského kraje. Na počtu nominovaných objektů se sice podepsala krize ve 
stavebnictví a nejvíce těsno tedy bylo mezi rekonstrukcemi, nicméně porotci měli z čeho 
vybírat. 
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 Z celkem devatenácti staveb rozdělených do pěti kategorií získaly prestižní titul tři. 
Řada dalších si odnesla různá zvláštní uznání a poprvé se také udělovala cena veřejnosti. 
 Ve skupině rekonstrukcí zvítězila revitalizace františkánského kláštera v Plzni a 
zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze. 
 Za tímto projektem stojí tým architekta Jana Soukupa. „Jsem rád, že je práce mého 
ateliéru oceňovaná. Zejména si myslím, že Muzeum církevního umění je významným 
počinem, který seznamuje veřejnost, věřící i nevěřící, s kořeny a projevy křesťanství, jehož 
jsme všichni dědici,“ říká Soukup. 
 Za nejlepší veřejné prostranství komise označila rokycanský park U Plzeňské brány. 
Také starostu Vladimíra Šmolíka zpráva potěšila. „Letos pokračujeme s úpravami okružní 
křižovatky, která s parkem sousedí, a v plánu máme opravy chodníků a dosázení zeleně v 
Rokycanské stráni,“ přiblížil další záměry města. 
 Mezi sportovními a volnočasovými stavbami se blýskla rekonstrukce fotbalové 
tribuny, na kterou jsou pyšní v jihoplzeňských Kasejovicích. 
 Cenou veřejnosti odměnili lidé hlasující na webu soutěže povedenou proměnu domu 
čp. 64 v Radnicích na kavárnu a restauraci. 
všechny nominované stavby si prohlédněte na webu plzensky. denik.cz/stavba 
 
Foto popis| Park U Plzeňské brány v Rokycanech je nejlepší v kategorii Veřejná prostranství. 
Foto autor| Foto: Stavba roku 
 
Foto popis| FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER v Plzni, vítěz v kategorii Rekonstrukce budov. 
Návštěvníci jím mohou procházet ve společnosti průvodkyně Ivety Jakoubkové (na snímku). 
Foto autor| Foto: Deník/Zdeněk Vaiz 
 
Foto popis| Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích zaujala ze 
sportovních staveb nejvíce. 
Foto autor| Foto: Deník/Pavel Korelus 
 
Foto popis| Cena veřejnosti se udělovala poprvé. Lidé ji přidělili kavárně a restauraci z 
Radnic. 
 
Foto popis|  
Foto autor| Foto: Stavba roku 
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Titulní strana; 01 
Publikováno| Domažlický deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Rokycanský deník; Titulní strana; 01 
 
 

Stavba roku kraje? Klášter, fotbalová tribuna, ale i park 
29.5.2013    Mladá fronta DNES    str. 02    Kraj Plzeňský_ 

    Petra Petříková_         
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Františkánský klášter v Plzni a muzeum církevního umění, fotbalová tribuna a šatny v 
Kasejovicích a Park U Plzeňské brány v Rokycanech, tyto tři objekty letos získaly titul 
Stavba roku Plzeňského kraje 2012.  
 
PLZEŇ Výsledky každoroční soutěže se vyhlašovaly včera večer v plzeňské Měšťanské 
besedě.  
 V kategorii rekonstrukce budov ocenila odborná porota revitalizaci Františkánského 
kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění Plzeňské diecéze.  
 „Podle poroty se jedná o mimořádně zdařilou a celospolečensky hodnotnou obnovu 
kláštera doplněnou atraktivní expozicí, která se může stát nejen svým historickým obsahem, 
ale i duchovním rozměrem, významným českým centrem,“ uvedla Martina Kurfirstová z 
tiskového servisu soutěže.  
 Mezi sportovními a volnočasovými stavbami zvítězila rekonstrukce a přístavba 
fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích. Porotu zaujal zejména způsob, jak malá městská 
investice s daným rozpočtem může při dobrém přístupu investora, vhodném projektovém 
návrhu a při správném technickém provedení přinést účelný a funkční objekt s dobrým 
vzhledem a využitím.  
 Třetí titul získal Park U Plzeňské brány Rokycany v kategorii veřejná prostranství. 
„Podařilo se zde vytvořit soudobý park, příkladná byla podle poroty spolupráce architekta a 
sochaře,“ podotkla Kurfirstová. Letos byla poprvé udělena i Cena veřejnosti, do hlasování se 
zapojily asi dva tisíce lidí. „Nejvíce zaujala hlasující rekonstrukce objektu na kavárnu a 
restauraci v Radnicích, stejně jako porotu, která se rozhodla této stavbě udělit čestné uznání,“ 
řekl předseda poroty z odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje Miloslav Michalec. 
Cenu poroty získala rekonstrukce firemního obchodu s elektroinstalačním materiálem K&V 
ELEKTRO.  
 Cenu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance získalo dokončení výstavby 
východní kaple v Mariánské Týnici. Porotu zaujalo zejména dodržení původního stavebního 
postupu, při kterém řemeslníci prokázali, že jim nechybí fortel jejich předchůdců.  
 Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni si vysloužila cenu primátora města Plzně 
Martina Baxy.  
 Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko si odnáší stavitelé zdravotnického 
zařízení Genetika Plzeň.  
 
*** 
 
»Cenu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance získalo dokončení výstavby východní 
kaple v Mariánské Týnici. Porotu zaujalo zejména dodržení původního stavebního postupu, 
při kterém řemeslníci prokázali, že jim nechybí fortel jejich předchůdců. »Rekonstrukci 
Mikulášského náměstí v Plzni zase ocenil primátor města Plzně Martin Baxa.  
 
Foto popis| Klášter a tribuna V kategorii rekonstrukce budov ocenili porotci revitalizaci 
Františkánského kláštera v Plzni (nahoře). Mezi volnočasovými stavbami zvítězila 
rekonstrukce fotbalové tribuny v Kasejovicích.  
Foto autor| Foto: Archiv  
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Foto popis| Rokycany - park U Plzeňské brány Stavba získala hlavní cenu v kategorii veřejná 
prostranství.  
Foto autor| Foto: Archiv  
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
 
 

Ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2012 získaly tři objekty 
29.5.2013    parlamentnilisty.cz    str. 00    Obce voličům_ 

    plzen.eu_         

Františkánský klášter v Plzni, rokycanský park U Plzeňské brány a rekonstrukce a přístavba 
fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích získaly titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012. 
Primátor Martin Baxa ocenil rekonstrukci Mikulášského náměstí. 
 
 V desátém ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno 19 
staveb v pěti kategoriích. V novostavbách i dopravních a inženýrských stavbách cena udělena 
nebyla. Poprvé se letos do soutěže zapojila veřejnost, kterou nejvíce zaujala rekonstrukce 
objektu na kavárnu a restauraci v Radnicích na Rokycansku. Do internetového hlasování se 
zapojilo téměř dva tisíce lidí. 
 
 relatedarticles title="Psali jsme:" tag="Plzeň" count="5" / 
 
 
URL| http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1411&clanek=273658 
 
 

Radnická kavárna se lidem líbí nejvíce 
21.5.2013    Plzeňský deník    str. 02    Plzeňsko_ 

    (pk)_         

Plzeňsko – Do architektonické soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se letos poprvé 
zapojuje také veřejnost. Lidé na internetu vybírají z nominovaných budov a prostranství svého 
favorita. Hlasování končí zítra a zdá se, že Cena veřejnosti poputuje na Rokycansko.  
 „Cena veřejnosti se letos bude udělovat poprvé, a proto nás příjemně překvapil zájem 
hlasujících. Svůj hlas může poslat kdokoli přes web soutěže Stavby roku, kde jsou uvedeny 
všechny nominované stavby, ze kterých se vybírá,“ upřesňuje Miloslav Zeman, předseda 
Okresní hospodářské komory Plzeňsko, která je odborným garantem soutěže Stavba roku.  
 Ještě včera se nejlépe dařilo rekonstrukci objektu na kavárnu a restauraci v Radnicích, 
v těsném závěsu se na druhém místě držela budova firemního obchodu K & V elektro, třetí 
příčku zatím obsadila revitalizace františkánského kláštera v Plzni.  
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 Do hlasování se zapojilo kolem 1500 lidí. Slavnostní udělení cen se uskuteční 28. 
května v Měšťanské besedě za přítomnosti krajského hejtmana Milana Chovance a primátora 
Plzně Martina Baxy.  
 
*** 
 
Stavba roku 2013 V letošním v pořadí 10. ročníku soutěží celkem devatenáct staveb z 
Plzeňského kraje rozdělených do pěti kategorií. Soupeří novostavby, rekonstrukce, dopravní a 
inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství. V předchozích 
letech se klání zúčastnilo více než 250 staveb z kraje. Titul či nominaci na titul si odnesla 
například Měšťanská beseda v kategorii rekonstrukce či úprava vodárenské věže na věž 
vyhlídkovou v Heřmanově Huti.  
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Plzeňsko; 02 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Plzeňsko; 02 – 9 
 
 
 

Hlasy pro stavbu roku: Okres má dvě želízka 
21.5.2013    Rokycanský deník    str. 02    Rokycansko_ 

    JANA VANÍKOVÁ_         

Rokycansko – Dvě želízka v ohni má Rokycansko v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. 
Hlasovat lze však pouze do zítřka. Slavnostní udělení cen se bude konat 28. května v 
Měšťanské besedě za přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a primátora 
města Plzně Martina Baxy. Za Rokycansko soutěží La Boema v Radnicích a park U Plzeňské 
brány v okresním městě.  
 Hlasování, které probíhána www.stavbarokuPK.cz, se do dnešního dne zúčastnilo 
téměř patnáct set lidí. S velkým náskokem ve své kategorii vede zmíněná rekonstrukce domu 
na kavárnu a restauraci v Radnicích.  
 
Region| Západní Čechy 
 
 

Do středy volte Stavbu roku Plzeňského kraje 
20.5.2013    Mladá fronta DNES    str. 03    Kraj Plzeňský_ 

    (pp)_         

PLZEŇSKÝ KRAJ 
 
Už tuto středu končí veřejné internetové hlasování o nejsympatičtější stavbu Plzeňského 
kraje, která si v rámci soutěže Stavba roku Plzeňského kraje odnese Cenu veřejnosti. 
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Hlasování, které probíhá na www.stavbarokupk.cz, se dosud zúčastnilo téměř 1 500 lidí. 
Zatím získala nejvíc hlasů rekonstrukce domu na kavárnu a restauraci v Radnicích. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
 
 

Stavba roku. Které dílo se podařilo nejvíc? 
14.5.2013    Domažlický deník    str. 08    Region_ 

    (alt)_         

Plzeňský kraj – Devatenáct staveb v pěti různých kategoriích se uchází o cenu Stavba roku 
2012 Plzeňského kraje. „Soutěž si klade za cíl seznámit odbornou i laickou veřejnost s úrovní 
stavitelství na území kraje za uplynulý rok. Letošní ročník opět překvapil velkým množstvím 
přihlášených staveb v době, kdy se nadále projevuje celkový pokles výstavby. Řada z nich je 
na překvapivě vysoké architektonické i řemeslné úrovni“, 
uvedl Miloslav Michalec, předseda poroty z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. 
Letošní 10. ročník soutěže přináší jednu novinku v podobě ceny veřejnosti. O jejím držiteli 
můžete rozhodnout na webu www.stavbarokupk.cz. Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 
2012 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje a primátora Plzně. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční 28. května. 
 
Mikulášské nám. Plzeň (rekonstrukce) 
 
Komplexní rekonstrukce městského prostoru založeného v roce 1910 jako zelené parkové 
náměstí. Provedené úpravy zahrnují nové řešení parkových ploch včetně zeleně, umístění 
sousoší J. K. Tyla, celkové dopravní řešení s prvky MHD a rekonstrukci technické 
infrastruktury. 
Kategorie: Veřejné prostranství. Investor: Město Plzeň, zastoupené SVSMP. Přihlašovatel: 
ing. arch. Karel Hanzlík a ing. Václav Hucl. 
 
Park U Plzeňské brány Rokycany 
 
První navržený a první realizovaný park v Rokycanech. Díky své jedinečné poloze park přímo 
navazuje na centrum města, na zelený okruh podél původních městských hradeb a na 
autobusové a vlakové nádraží. Návrh parku vychází ze záměru postupné přeměny původního 
starého hřbitova na soudobý moderní městský park a respektuje různé, někdy i protichůdné 
požadavky na řešení. Kategorie: Veřejné prostranství. 
Investor a přihlašovatel: Město Rokycany. 
 
Fotbalová tribuna a šatny Kasejovice 
 
Projekt řeší rekonstrukci a přístavbu fotbalové tribuny a šaten ve sportovním areálu v 
Kasejovicích. 
Stávající šatny byly v havarijním stavu a pro bohaté sportovní využití areálu nevyhovující. 
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Navržené architektonické řešení vycházelo částečně z rozměrů stávajících šaten a z nových 
potřeb investora zvětšit a zlepšit sociální zázemí hráčů a diváků, umožnit lepší sledování 
sportovních utkání a využít obnovitelné zdroje energie – solární ohřev TUV. 
Kategorie: Sportovní a volnočasové stavby. 
Investor a přihlašovatel: Město Kasejovice. 
 
Sportovně-relaxační centrum, Plzeň 
 
Výstavba relaxačně sportovního souboru drobných staveb za účelem úpravy stávajících 
prostor ve Štruncových sadech mimo jiné smíšené stezky, parkové cesty, zahradní úpravy, 
veřejné osvětlení, vstupy k vodě, nové oplocení, objekt šaten a kluboven s tribunami, nové 
parkoviště, rekonstrukce komunikace včetně parkování, horolezecká stěna, bulderingová 
stěna, skatepark, rekonstrukce WC a sprch v Bráně borců, demolice stávajícího zázemí, lávka 
pro pěší, dětské a víceúčelové hřiště a další. 
Kategorie: Sportovní a volnočasové stavby. 
Investor: Město Plzeň. Přihlašovatel: Berger Bohemia, a.s. 
 
Skatepark v Klatovech 
 
Slouží mládeži pro skate, inline bruslení a BMX. Snahou bylo dosáhnout momentálního 
trendu skateboardistů, proto je ve skateparku zakomponována jak streetová tak bazénová část. 
Skatepark je místo, kde se lidé scházejí, proto je součástí prostor pro posezení a sledování 
dění v parku. 
Kategorie: Sportovní a volnočasové stavby. Investor a přihlašovatel: Město Klatovy. 
 
Božkovský ostrov 
 
Moderní odpočinková zóna na Božkovském ostrově v Plzni. Kategorie: Sportovní a 
volnočasové stavby. Investor a přihlašovatel: Statutární město Plzeň zast. MO Plzeň 2 – 
Slovany. 
 
Expozice Život v podzemí, zoo Plzeň 
 
Unikátní podzemní dílo vybudované v období 2. světové války, jehož časově i finančně 
náročnou přestavbou vznikla jedinečná zoologická expozice, která nemá jak v ČR, tak i v 
Evropě obdoby. 
Kategorie: Sport. a volnočasové stavby Investor a přihlašovatel: Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně, p. o. 
 
Sušická regionální aula 
 
Rekonstrukcí městského kina vzniklo funkční zázemí pro veškeré kulturní dění, plně 
odpovídající potřebám města a blízkého okolí. Realizace záměru vycházela z požadavku 
vytvořit chybějící víceúčelový sál (digitální promítání filmů, přednášky, konference, výstavy, 
divadelní a taneční představení). Dominantou budovy je zvlněná fasáda z nerezového 
perforovaného plechu jako symbol pásového filmu i města Sušice – „brány Šumavy“. 
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Kategorie: Rekonstrukce budov. 
Investor a přihlašovatel: Město Sušice. 
 
Františkánský klášter v Plzni 
 
Památková obnova velmi cenného souboru památkově chráněných objektů s realizací stálé 
expozice muzea církevního umění plzeňské diecéze. 
Kategorie: Rekonstr. budov. Investor: Plzeňské biskupství. Přihlašovatel: Atelier Soukup. 
 
Obchod K&V ELEKTRO (Plzeň) 
 
Rekonstrukce původního objektu OD DRUŽBA na Alejo Svobody v Plzni z roku 1975 do 
podoby moderního a komfortního maloobchodu a velkoobchodu s elektroinstalačním 
materiálem K&V ELEKTRO. 
Kategorie: Rekonstrukce budov Investor a přihlašovatel: K&V, a.s. 
 
Farma Špatův Dvůr, Zelená Lhota 
 
Smyslem rekonstrukce bylo zachování stavby a obnova hospodaření v historicky obývané 
lokalitě a nalezení smysluplné možnosti jejího dalšího využití při respektu k požadavkům 
ochrany přírody. 
Kategorie: Rekonstrukce budov. 
Investor: soukromý investor. 
Přihlašovatel: Palis Plzeň, s.r.o. 
 
Kavárna a restaurace, Radnice 
 
Obnova nárožního objektu na náměstí v Radnicích vrátila objektu prvorepublikový majestát 
nikoliv však bývalé lékárny, ale nově múzické kavárny s poetickým názvem La Boema. 
Obnovily se zazděné původní otvory s vložením tradičně dělených výplní. 
Obnoveny byly tradiční prvky fasády, pálená krytina střechy a použity původní materiály 
(pískovec, litina, dřevo, kachle). Kategorie: Rekonstrukce budov. Investor: manželé Jan Irving 
a Beatrijs Steegstra. Přihlašovatel: BRM, s.r.o. 
 
Dokončení kaple v Mariánské Týnici 
 
Vlastní kostel Zvěstování Panny Marie je sakrální barokní stavbou ze začátku 18. století, 
autorem návrhu byl architekt Jan Blažej Santini. Předmětný přístavek je vlastně rozestavěnou 
a nedokončenou nárožní kaplí nerealizovaného JV ambitu bývalého kláštera. Jeho dostavbou 
se přičlenil k půdorysu kostela. 
Kategorie: Rekonstrukce budov Investor: Plzeňský kraj, Muzeum a galerie severního 
Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. Přihlašovatel: Vratislav Kypta – STAVOSERVIS. 
 
Plzeňský věd. technologický park II. 
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Výstavba sedmi nových objektů na Borských polích včetně úpravy okolních prostor a 
související infrastruktury. Poloprovozní a kancelářské prostory jsou určeny pro podporu vědy, 
výzkumu a rozvoje inovačního podnikání. 
Kategorie: Novostavby budov. 
Investor a přihlašovatel: Statutární město Plzeň. 
 
Genetika Plzeň 
 
Novostavba čtyřpodlažní nepodsklepené budovy zdravotnického zařízení sloužící jako 
ambulance genetického poradenství a genetická laboratoř. Stavba se nachází v Plzni–
Černicích na rozhraní obytné a obchodně administrativní zóny. 
Kategorie: Novostavby budov Investor: GRI, s.r.o. Přihlašovatel: EMPEX Holding, s.r.o. 
 
Bytové domy Plzeň–Bručná, p.č.688/3 
 
Novostavba dvou bytových domů (celkem 66 bytových jednotek a 4 nájemních jednotek 
komerčních prostor) z cihelného zdiva se zateplením vnějšího pláště. 
Stavba je založena na pilotách, má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží z monolitického 
železobetonu, kde jsou garážová stání a kotelna. Součástí stavby bylo vybudování obslužné 
komunikace, parkoviště, sadových úprav a inženýrských sítí.. 
Kategorie: Novostavby budov Investor: BC Bručná, s.r.o. Přihlašovatel: SWIETELSKY 
STAVEBNÍ, s.r.o. 
 
Klatovská nemocnice 
 
Výstavba nového vyšetřovacího a lůžkového komplexu včetně vybudování dalších 
technických objektů a parkovacího domu s navazující venkovní infrastrukturou. 
Kategorie: Novostavby budov. 
Investor: Plzeňský kraj. 
Přihlašovatel: Metrostav, a.s. 
 
Malá vodní elektrárna České údolí 
 
Malé vodní dílo na řece Radbuze u Plzně. Cílem bylo energetické využití původního VD 
osazením jedné přímoproudé Kaplanovy turbiny do stávajícího objektu levé spodní výusti VD 
České údolí. 
Kategorie: Dopravní a inž. stavby Investor: Povodí Vltavy, s.p. 
Přihlašovatel: BÖGL a KRÝSL, k.s. 
 
Bioplynová stanice Meclov 
 
Bioplynová stanice v Meclově je moderní a ekologické zařízení, které z obnovitelných 
surovin vyrábí elektřinu a teplo. 
Svým provozem nezatěžuje své okolí, ale zpracovává statková hnojiva a biomasu, které 
přeměňuje na kvalitní digestát. Investorovi pomáhá stabilizovat ekonomiku podniku a přináší 
možnosti využití tepla pro obce. 
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Kategorie: Dopravní a inženýrské stavby Investor a přihlašovatel: Meclovská zemědělská, a.s. 
 
Foto popis|  
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Region; 08 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Region; 08 
Publikováno| Domažlický deník; Region; 08 
Publikováno| Klatovský deník; Region; 08 
Publikováno| Rokycanský deník; Region; 08 
Publikováno| Tachovský deník; Region; 08 
 
 

Cenu veřejnosti volí zájemci na internetu 
10.5.2013    Mladá fronta DNES    str. 03    Kraj Plzeňský_ 

    (jis)_         

PLZEŇ Novinkou 10. ročníku veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je internetové 
hlasování o nejsympatičtější stavbu, která si odnese Cenu veřejnosti. 
 Hlasování probíhá na www.stavbarokuPK. cz a zatím vede rekonstrukce objektu na 
kavárnu a restauraci na náměstí Kašpara Šternberka v Radnicích. Za objektem v Radnicích se 
v průběžném hlasování umístila stavba obchodu s elektroinstalačním materiálem K&V 
Elektro. Do úterý hlasovalo na webu více než 700 lidí. Hlasování bude ukončeno 22. května. 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - plzeňský kraj 
 
 

Soutěž Stavba roku se týká Radnic 
2.5.2013    Rokycanský deník    str. 02    Rokycansko_ 

    (lum)_         

Radnice – Občané Radnic, a nejen ti, mohou hlasovat v ankete Stavba roku Plzeňského 
kraje i pro místní objekt. Je jím objekt Radnice čp. 64, kavárna La Boema. Ta je nominována 
v kategorii Stavba roku Plzeňského kraje 2012 – cena veřejnosti.  
Pokud jste patrioti a máte zájem podpořit tento projekt, můžete hlasovat na internetových 
stránkách www.stavbarokupk.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat 28. 
května v Měšťanské besedě v Plzni.  
 
Region| Západní Čechy 
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Hledání Stavby roku začalo 
30.4.2013    Domažlický deník    str. 04    Region_ 

    PAVEL KORELUS_         

Porotci krajské architektonické soutěže odtajnili nominované budovy a prostranství  
 
Plzeňsko – Devatenáct staveb v pěti kategoriích, tak vypadá soupis budov a prostranství 
nominovaných v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2012. V těchto dnech jej odtajnili 
porotci. Nejobjemnější je kategorie rekonstrukcí, kam se dostala například východní kaple v 
Mariánské Týnici či plzeňský františkánský klášter.  
 Stavba roku se koná podesáté. „Letošní ročník opět překvapil množstvím přihlášených 
staveb v době, kdy se nadále projevuje celkový pokles výstavby. Řada z nich je na překvapivě 
vysoké architektonické i řemeslné úrovni,“ říká předseda poroty Miloslav Michalec z odboru 
regionálního rozvoje Plzeňského kraje.  
 Podle dalšího z porotců Karla Jandy se komise setkala i s bolestmi dnešní doby. „Na 
úkor významu díla se málo vypisují veřejné architektonické soutěže, obchází se význam 
tvorby architekta a musí se realizovat projekt za nejnižší cenu,“ konstatuje.  
Které stavby budou nejlepší, vyjde najevo při vyhlášení výsledků 28. května v Měšťanské 
besedě. Kromě odborníků však letos poprvé hlasuje i veřejnost, a to prostřednictvím webu 
www. stavbarokuPK.cz.  
snímky všech staveb jsou na webu plzensky. denik.cz/stavba  
 
*** 
 
19 nominovaných Novostavby: Plzeňský vědeckotechnologický park II., Borská pole; 
Výstavba bytových domů Plzeň-Bručná; Výstavba Klatovské nemocnice; Zdravotnické 
zařízení GENETIKA PLZEŇ Rekonstrukce: Dokončení výstavby východní kaple v 
Mariánské Týnici; Firemní obchod elektroinstalačním materiálem K&V ELEKTRO; 
Rekonstrukce farmy Špatův Dvůr; Revitalizace františkánského kláštera v Plzni a zřízení 
muzea církevního umění, Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci – Radnice; 
Sušická regionální aula Dopravní a inženýrské stavby: Bioplynová stanice Meclov; Malá 
vodní elektrárna České údolí Sport. a volnočasové stavby: Božkovský ostrov v Plzni – inline 
dráha, pěší stezky; Příroda Křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí (ZOO Plzeň); 
Fotbalová tribuna a šatny v Kasejovicích; Skatepark v Klatovech; Sportovně-relaxační 
centrum Štruncovy sady, I. etapa veřejná prostranství: Park U Plzeňské brány Rokycany; Rek. 
Mikulášského náměstí v Plzni  
 
Foto popis| Kaple v Mariánské Týnici. Františkánský klášter v Plzni.  
Foto popis| Areál Božkovský ostrov. Kasejovická tribuna a šatny.  
Foto popis| Mikulášské náměstí v Plzni.  
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Domažlický deník; Region; 04 
Publikováno| Chebský deník; Region; 04 
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Publikováno| Karlovarský deník; Region; 04 
Publikováno| Klatovský deník; Region; 04 
Publikováno| Rokycanský deník; Region; 04 
Publikováno| Sokolovský deník; Region; 04 
Publikováno| Tachovský deník; Region; 04 
 
 
 

O stavbu roku se popere park, muzeum i podzemí 
30.4.2013    Právo    str. 11    Jihozápadní Čechy_ 

    Ivan Blažek_         

Do finále soutěže o prestižní titul Stavba roku Plzeňského kraje roku 2012 postoupilo 
celkem devatenáct z třiatřiceti přihlášených projektů.  
 V kategorii novostaveb jde dál například Klatovská nemocnice, mezi rekonstrukcemi 
zaujala třeba dostavba kaple v Mariánské Týnici nebo muzeum církevního umění v 
plzeňském františkánském klášteře.  
 V oblasti dopravních inženýrských staveb postoupila malá vodní elektrárna v Českém 
údolí a bioplynová stanice v Meclově, mezi projekty zaměřenými na volný čas zabodovaly 
mimo jiné podzemní prostory v plzeňské zoo nebo klatovský skatepark. A v sekci veřejných 
prostranství si to mezi sebou rozdá rokycanský park U městské brány a plzeňské Mikulášské 
náměstí.  
 „Jubilejní desátý ročník opět překvapil velkým množstvím přihlášených staveb. Řada 
z nich je na překvapivě vysoké architektonické i řemeslné úrovni,“ konstatoval Miloslav 
Michalec, předseda odborné poroty.  
 Její člen Karel Janda ale připomněl i řadu negativ. „Málo se vypisují veřejné 
architektonické soutěže, obchází se význam tvorby architekta a musí se realizovat projekt za 
nejnižší cenu, poplatný vypsanému dotačnímu titulu,“ uvedl Janda. Kdo zvítězí v jednotlivých 
kategoriích, bude jasné 28. května po vyhlášení výsledků v plzeňské Měšťanské besedě.  
 
Regionální mutace| Právo - jihozápadní Čechy 
 
 

Stavba roku Plzeňského kraje zná nominované stavby na titul 
26.4.2013    novinky.cz    str. 00    Vaše zprávy_ 

    Alena Oudová_         

Desátý ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje zná stavby nominované na 
titul za rok 2012. Odborná porota v pátek vyhlásila 19 nominací, nejvíce v kategorii 
rekonstrukce staveb. 
 
"Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže, která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní stavitelství na území kraje za uplynulý rok opět překvapil velkým 
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množstvím přihlášených staveb v době, kdy se nadále projevuje celkový pokles výstavby. 
Řada z nich je na překvapivě vysoké architektonické i řemeslné úrovni," uvedl Miloslav 
Michalec, předseda poroty z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje.  
 
Nominaci na titul Stavba roku si odnáší rekonstrukce farmy Špatův Dvůr, klatovský skatepark 
či bioplynová stanice Meclov.  
 
"Porota se však setkala v mnoha případech i s českými bolestmi dnešní doby. Na úkor 
významu realizovaného díla se málo vypisují veřejné architektonické soutěže, obchází se 
význam tvorby architekta a musí se realizovat projekt za nejnižší cenu poplatný vypsanému 
dotačnímu titulu. Tím dochází k devalvaci vložených prostředků, nikoli k jejich kulturnímu, 
společenskému a ekonomickému zhodnocení. Ale protože chce tato soutěž především 
motivovat a povzbuzovat, soustředila se porota hlavně na hodnocení pozitivních stránek 
přihlášených děl," doplnil význam soutěže i nelehkou práci poroty její mimoplzeňský člen 
Karel Janda.  
 
Novinkou letošního ročníku je udělení Ceny veřejnosti. Z nominovaných staveb má široká 
veřejnost možnost zvolit nejsympatičtější stavbu a aktivně se tak podílet na výsledcích letošní 
soutěže. Vybrat si stavbu a hlasovat je možné od 26. dubna na www.stavbarokuPK.cz.  
 
Cenu veřejnosti obdrží z rukou zástupce společnosti Česká spořitelna a. s. přihlašovatel 
vítězné stavby na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května v Měšťanské besedě. 
 
 
URL| http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/plzen-mesto/2058-17201-stavba-
roku-plzenskeho-kraje-zna-nominovane-stavby-na-titul.html 
 
 

Stavby na titul za rok 2012 jsou nominovány 
26.4.2013    plzenskenovinky.cz    str. 00    z regionů_ 

    _         

Odborná porota dnes vyhlásila 19 nominací, nejvíce v kategorii rekonstrukce staveb.  
 
Plzeňské novinky o tom informovala mluvčí soutěže Martina Kurfirstová. 
 
„Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže, která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní stavitelství na území kraje za uplynulý rok opět překvapil velkým 
množstvím přihlášených staveb v době, kdy se nadále projevuje celkový pokles výstavby. 
Řada z nich je na překvapivě vysoké architektonické i řemeslné úrovni“, upřesňuje ing. arch. 
Miloslav Michalec, předseda poroty z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. 
 
„Porota se však setkala v mnoha případech i s českými bolestmi dnešní doby. Na úkor 
významu realizovaného díla se málo vypisují veřejné architektonické soutěže, obchází se 
význam tvorby architekta a musí se realizovat projekt za nejnižší cenu poplatný vypsanému 
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dotačnímu titulu. Tím dochází k devalvaci vložených prostředků, nikoli k jejich kulturnímu, 
společenskému a ekonomickému zhodnocení. Ale protože chce tato soutěž především 
motivovat a povzbuzovat, soustředila se porota hlavně na hodnocení pozitivních stránek 
přihlášených děl,“ objasňuje význam soutěže i nelehkou práci poroty její mimoplzeňský člen, 
Mgr. Ing. arch. Karel Janda. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012: 
·    Novostavby budov – přihlášeno 5 staveb, nominovány 4 
·    Rekonstrukce budov – přihlášeno 8 staveb, nominováno 6 
·    Dopravní a inženýrské stavby – přihlášeno 7 staveb, nominovány 2 
·    Sportovní a volnočasové stavby – přihlášeno 10 staveb, nominováno 5 
·    Veřejná prostranství (parky, náměstí atp.) – přihlášeny 3 stavby, nominovány 2 
 
Cena veřejnosti 
Novinkou letošního ročníku je udělení Ceny veřejnosti. Z nominovaných staveb má široká 
veřejnost možnost zvolit nejsympatičtější stavbu a aktivně se tak podílet na výsledcích letošní 
soutěže. Vybrat si stavbu a hlasovat je možné od 26. 4. na www.stavbarokuPK.cz. 
 
Cenu veřejnosti obdrží z rukou zástupce spol. Česká spořitelna a.s. přihlašovatel vítězné 
stavby na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května v Měšťanské besedě. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
Milana Chovance a primátora města Plzně Martina Baxy. 
 
Dále budou uděleny nestatutární ceny: 
·    Cena hejtmana Plzeňského kraje 
·    Cena primátora města Plzně 
·    Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
·    Cena ČKAIT 
 
Veřejnou soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 vyhlašují Plzeňský kraj a město Plzeň, 
odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů, Česká komora architektů. 
 
Stavby nominované na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2012: 
  
Kategorie    Stavební dílo              Přihlašovatel 
A    Plzeňský vědecko technologický park II., Borská pole    Statutární město Plzeň 
A    Výstavba bytových domů Plzeň-Bručná, p.č.688/3    SWIETELSKY stavební s.r.o. 
A    Výstavba Klatovské nemocnice                    Metrostav a.s. 
A    Zdravotnické zařízení GENETIKA PLZEŇ,    Parková 1254/11a Plzeň - Černice    
EMPEX Holding s.r.o. 
B    Dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici    Vratislav Kypta - 
STAVOSERVIS 
B    Firemní obchod elektroinstalačním materiálem K & V ELEKTRO    K & V a.s. 
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B    Rekonstrukce farmy Špatův Dvůr                  PALIS Plzeň, spol. s r.o. 
B    Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení muzea církevního umění 
Plzeňské diecéze                    ATELIER SOUKUP s.r.o. 
B    Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci,  nám. Kašpara Šternberka, 
Radnice  
             BRM s.r.o. 
B    Sušická regionální aula                     Město Sušice 
C    Bioplynová stanice MECLOV Meclovská zemědělská a.s. 
C    Malá vodní elektrárna České Údolí na řece Radbuze            BÖGL a KRÝSL, k.s. 
D    Božkovský ostrov v Plzni - in-line dráha, pěší stezky, revitalizace zeleně  
     Statutární město Plzeň zastoupeno MO Plzeň 2 - Slovany 
D    Příroda Křivoklátska a Šumavy - Život v podzemí    Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně 
D    Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích    Město Kasejovice 
D    Skatepark v Klatovech          Město Klatovy 
D    Sportovně - relaxační centrum Štruncovy sady - pivovar - Roudná, I. etapa    BERGER 
BOHEMIA a.s. 
E    Park U Plzeňské brány Rokycany               Město Rokycany 
E    Rekonstrukce Mikulášského náměstí - Plzeň    Ing. arch. Karel Hanzlík       Ing. Václav 
Hucl 
 
A) NOVOSTAVBY BUDOV 
B) REKONSTRUKCE BUDOV 
C) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY 
D) SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ STAVBY 
E) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PARKY, NÁMĚSTÍ, VSI)  
  
(vma, foto: ImaginePR) 
 
Více zpráv z regionu najdete na Plzenskenovinky.cz  
 
 
URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/stavby-na-titul-za-rok-2012-jsou-
nominovany/ 
 
 

Stavby na titul za rok 2012 jsou nominovány 
26.4.2013    prvnizpravy.cz    str. 00    z regionů_ 

    _         

Odborná porota dnes vyhlásila 19 nominací, nejvíce v kategorii rekonstrukce staveb.  
 
Plzeňské novinky o tom informovala mluvčí soutěže Martina Kurfirstová. 
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„Jubilejní 10. ročník veřejné soutěže, která si klade za cíl seznámit odbornou i laickou 
veřejnost s úrovní stavitelství na území kraje za uplynulý rok opět překvapil velkým 
množstvím přihlášených staveb v době, kdy se nadále projevuje celkový pokles výstavby. 
Řada z nich je na překvapivě vysoké architektonické i řemeslné úrovni“, upřesňuje ing. arch. 
Miloslav Michalec, předseda poroty z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje. 
 
„Porota se však setkala v mnoha případech i s českými bolestmi dnešní doby. Na úkor 
významu realizovaného díla se málo vypisují veřejné architektonické soutěže, obchází se 
význam tvorby architekta a musí se realizovat projekt za nejnižší cenu poplatný vypsanému 
dotačnímu titulu. Tím dochází k devalvaci vložených prostředků, nikoli k jejich kulturnímu, 
společenskému a ekonomickému zhodnocení. Ale protože chce tato soutěž především 
motivovat a povzbuzovat, soustředila se porota hlavně na hodnocení pozitivních stránek 
přihlášených děl,“ objasňuje význam soutěže i nelehkou práci poroty její mimoplzeňský člen, 
Mgr. Ing. arch. Karel Janda. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012: 
·    Novostavby budov – přihlášeno 5 staveb, nominovány 4 
·    Rekonstrukce budov – přihlášeno 8 staveb, nominováno 6 
·    Dopravní a inženýrské stavby – přihlášeno 7 staveb, nominovány 2 
·    Sportovní a volnočasové stavby – přihlášeno 10 staveb, nominováno 5 
·    Veřejná prostranství (parky, náměstí atp.) – přihlášeny 3 stavby, nominovány 2 
 
Cena veřejnosti 
Novinkou letošního ročníku je udělení Ceny veřejnosti. Z nominovaných staveb má široká 
veřejnost možnost zvolit nejsympatičtější stavbu a aktivně se tak podílet na výsledcích letošní 
soutěže. Vybrat si stavbu a hlasovat je možné od 26. 4. na www.stavbarokuPK.cz. 
 
Cenu veřejnosti obdrží z rukou zástupce spol. Česká spořitelna a.s. přihlašovatel vítězné 
stavby na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května v Měšťanské besedě. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
Milana Chovance a primátora města Plzně Martina Baxy. 
 
Dále budou uděleny nestatutární ceny: 
·    Cena hejtmana Plzeňského kraje 
·    Cena primátora města Plzně 
·    Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
·    Cena ČKAIT 
 
Veřejnou soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 vyhlašují Plzeňský kraj a město Plzeň, 
odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů, Česká komora architektů. 
 
Stavby nominované na titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2012: 
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Kategorie    Stavební dílo              Přihlašovatel 
A    Plzeňský vědecko technologický park II., Borská pole    Statutární město Plzeň 
A    Výstavba bytových domů Plzeň-Bručná, p.č.688/3    SWIETELSKY stavební s.r.o. 
A    Výstavba Klatovské nemocnice                    Metrostav a.s. 
A    Zdravotnické zařízení GENETIKA PLZEŇ,    Parková 1254/11a Plzeň - Černice    
EMPEX Holding s.r.o. 
B    Dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici    Vratislav Kypta - 
STAVOSERVIS 
B    Firemní obchod elektroinstalačním materiálem K & V ELEKTRO    K & V a.s. 
B    Rekonstrukce farmy Špatův Dvůr                  PALIS Plzeň, spol. s r.o. 
B    Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení muzea církevního umění 
Plzeňské diecéze                    ATELIER SOUKUP s.r.o. 
B    Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci,  nám. Kašpara Šternberka, 
Radnice  
             BRM s.r.o. 
B    Sušická regionální aula                     Město Sušice 
C    Bioplynová stanice MECLOV Meclovská zemědělská a.s. 
C    Malá vodní elektrárna České Údolí na řece Radbuze            BÖGL a KRÝSL, k.s. 
D    Božkovský ostrov v Plzni - in-line dráha, pěší stezky, revitalizace zeleně  
     Statutární město Plzeň zastoupeno MO Plzeň 2 - Slovany 
D    Příroda Křivoklátska a Šumavy - Život v podzemí    Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně 
D    Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích    Město Kasejovice 
D    Skatepark v Klatovech          Město Klatovy 
D    Sportovně - relaxační centrum Štruncovy sady - pivovar - Roudná, I. etapa    BERGER 
BOHEMIA a.s. 
E    Park U Plzeňské brány Rokycany               Město Rokycany 
E    Rekonstrukce Mikulášského náměstí - Plzeň    Ing. arch. Karel Hanzlík       Ing. Václav 
Hucl 
 
A) NOVOSTAVBY BUDOV 
B) REKONSTRUKCE BUDOV 
C) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY 
D) SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ STAVBY 
E) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PARKY, NÁMĚSTÍ, VSI)  
  
(vma, foto: ImaginePR) 
 
Více zpráv z regionu najdete na Plzenskenovinky.cz  
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/stavby-na-titul-za-rok-2012-jsou-
nominovany/ 
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Dobrá zpráva 
3.4.2013    Plzeňský deník    str. 01    Titulní strana_ 

    _         

pro Plzeňský kraj  
 
O titul soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 se celkem v pěti kategoriích uchází na 
33 staveb dokončených v loňském roce. Nejvíce z nich, a to deset, se přihlásilo do kategorie 
sportovní a volnočasové stavby. Poté, co se porota s uchazeči o titul seznámí, vyhlásí v pátek 
26. dubna své nominace. Do dění soutěže pak budou mít letos poprvé možnost zasáhnout i 
obyvatelé kraje, nově totiž bude udělena i Cena veřejnosti. Slavnostní vyhlášení výsledků 
proběhne 28. května v Měšťanské besedě v Plzni.  
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Titulní strana; 01 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Titulní strana; 01 
 
 
 

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje oslaví jubileum 
10.2.2013    ČRo Plzeň    str. 03    17:00 Události dne - PL, KV kraj_ 

    _         

Jiří TERŠ, moderátor 
-------------------- 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje oslaví jubileum. Hejtmanství ji spolu s městem Plzeň 
vyhlásilo už podesáté. Soutěžit se bude v pěti kategoriích a přihlásit stavby mohou například 
obce, města, stavební firmy nebo investoři. A podle plzeňského primátora Martina Baxy stále 
vznikají zajímavé stavby, na které je třeba upozornit. 
 
Martin BAXA, plzeňský hejtman 
-------------------- 
Já bych rozhodně chtěl, aby město přihlásilo Relax centrum Štruncovy sady, což je opravdu 
velmi úspěšný projekt revitalizace území, které bylo hodně zanedbané. A rekonstrukci parku 
na Mikulášském náměstí, kde si myslím, že společně s Tylovým pomníkem je ten výsledek 
opravdu krásný. Ale těch staveb je rozhodně víc. Jenom připomenu stavby, kde Plzeň není 
investorem. Například velké stavby, které uskutečňuje železnice na našem území a další. 
Takže věřím, že ta soutěž bude také úspěšná jako v minulých letech a že bude z čeho vybírat. 
 
Jiří TERŠ, moderátor 
-------------------- 
Uzávěrka přihlášek do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je 22. března. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhne 28. Května v Měšťanské besedě v Plzni. 
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V Plzni řádila zvířata a jedno duo 
9.2.2013    Plzeňský deník    str. 03    Plzeňsko_ 

    _         

Pokud hledáte módní inspiraci, navštivte Divadlo Alfa. Pulsuje to i v plzeňských klubech  
 
TÝDEN VE SPOLEČNOSTI  
 
Drby z pěší zóny • Architekt Jan Soukup zvedl v týdnu mobilní telefon se slovy: „Moment, 
chvilku vydržte, já totiž maluju.“ Do nastalého ticha pípl hlas naší redaktorky: „Tak to vás 
lituju, já jsem minulý týden stěhovala a dovedu si představit, co prožíváte.“ Po chvilce ticha 
se ve sluchátku ozvalo: „No, víte, já ale maluju obraz! Tak co potřebujete?“ • Při vyhlášení 
soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se smála celá tisková konference. Vše začal hejtman 
Milan Chovanec. Souhlasil s tím, že stavebnictví prožívá krušné časy, a dodal, že ani 
Plzeňský kraj momentálně nechystá žádné velké projekty. „Teď stavíme záchranku, ale do 
budoucna s ničím podobným nepočítáme,“ říkal trochu sklesle. Primátor Martin Baxa však 
jeho slova použil coby nahrávku na vtipnou smeč. „A co ta galerie?“ rýpl si poťouchle do 
krajských plánů, které si před časem reprezentativní výstavní síň představovaly v budově 
Plzeňany odmítnutého obchodního centra Corso. „Pan primátor naráží na galerii, já jsem to 
pochopil,“ odvětil s úsměvem Chovanec, když už se osazenstvo salonku v Měšťanské besedě 
dobře bavilo.  
 
Foto popis| Mladí návrháři z Integrované střední školy živnostenské v Plzni se pořádně rozjeli 
a svoje práce vystavují do 2. dubna na výstavě Fashion start ve foyer Divadla Alfa každý 
všední den mezi 8 a 15 hodinou. Vernisáž doplnila módní přehlídka.  
Foto autor| Foto: Deník/Vlastimil Leška  
 
Foto popis| Duo Dubnička a Lahoda zpívá a hraje leckde. Tentokrát se Vilém Dubnička 
(vlevo) a Zdeněk Lahoda vypravili na vernisáž a módní přehlídku mladých návrhářů (foto 
výše). S módou si sice umělci hlavu moc nelámou, umějí ale spolehlivě pobavit svými 
písničkami a průpovídkami.  
Foto autor| Foto: Deník/Vlastimil Leška  
 
Foto popis| Plzeňský sochař František Bálek tesá ledové sochy po celém světě a pravidelně se 
domů vrací s nejcennějšími trofejemi. Tentokrát se vrátil s kolegou Jiřím Genzerem ze 
soutěže Tatry Ice Master, kde zase vyhráli. Tentokrát s ledovou sv. Anežkou Českou. 
Konkurenci měli z ledosochařů z osmi zemí Evropy.  
Foto autor| Foto: Deník/Zdeněk Vaiz  
 
Foto popis| V plzeňském klubu Buena Vista řádilo Sto zvířat. Oblíbená kapela přitáhla řadu 
svých příznivců, kteří s nimi zpívali i tančili. Na snímku zvíře Jan Kalina.  
Foto autor| Foto: Deník/Milan Říský  
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Foto popis| Nevadí, že rušíte zvoněním telefonu, důležité je mít vtipný tón. Tak reagoval 
Roman S. Heřman (vlevo) na mobil vedle sedícího Antonína Procházky. Sám praktikující 
mnich Heřman se přiznal, že semumobil rozdrnčel v okamžik, kdy ostatní zpytovali svědomí.  
Foto autor| Foto: Deník/V. Leška  
 
Foto popis| U příležitosti 130. výročí založení keramiky RAKO se sešli představitelé 
Lasselsbergeru, s. r. o. v pražském hotelu Imperial. Ten se pyšní ojedinělou keramickou 
výzdobou právě značky RAKO již téměř sto let. Nad dortem stáli (zleva): ředitel marketingu 
Petr Machoň, generální ředitel a jednatel Roman Blažíček a obchodní ředitel Herbert Kraus. 
Roman Blažíček musel pózovat s vykloubeným ramenem, stejně jako minulý rok se totiž 
zranil na lyžích.  
 
Foto autor| Foto: Deník/S. Havlíčková 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Plzeňsko; 03 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Plzeňsko; 03 
 
 

Kraj opět hledá stavby roku 
8.2.2013    Plzeňský deník    str. 03    Plzeňsko_ 

    PAVEL KORELUS_         

Kromě porotců odborníků se vůbec poprvé do hlasování zapojí také široká veřejnost 
 
Plzeňsko – V plzeňské Měšťanské besedě byl včera oficiálně vyhlášen 10. ročník soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje. 
 Dalo by se říct, že veřejné klání bude letos ještě veřejnější. Vůbec poprvé totiž budou 
kromě odborných porotců moci hlasovat také všichni ostatní. Rozhodnou o držiteli zcela nové 
Ceny veřejnosti. 
 Autoři, stavitelé i investoři mohou nominace posílat až do 22. března. „V předchozích 
letech se soutěže zúčastnilo více než 250 staveb z kraje. Titul či nominaci na titul si odnesla 
například Měšťanská beseda v kategorii rekonstrukce, designově velmi dobře vyvedený 
kogenerační blok na biomasu Plzeňské teplárenské v kategorii Dopravní a inženýrské stavby 
či úprava vodárenské věže na věž vyhlídkovou v Heřmanově Huti,“ přiblížil minulé ročníky 
předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman. 
 
Pět kategorií 
 
Stavby se utkají v pěti kategoriích: Novostavby budov, Rekonstrukce budov, Dopravní a 
inženýrské stavby, Sportovní a volnočasové stavby, Veřejná prostranství. 
 Kromě nich si soutěžící rozeberou také ceny hejtmana, primátora, Okresní 
hospodářské komory Plzeňsko a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výrobě. 
 Hejtman Milan Chovanec oceňuje prestiž, kterou soutěže tohoto typu přinášejí. „Kvůli 
složité ekonomické situaci u nás i v Evropě se stavebnictví dostává do útlumu, což má 
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negativní dopad nejen na rozvoj kraje, ale také na nárůst nezaměstnanosti,“ míní hejtman. 
„Udělení titulu Stavba roku je dlouhodobým oceněním kvalitní práce,“ dodává. Které stavby 
by mezi nominovanými rád viděl, hejtman příliš prozradit nechtěl. „Určitě by mezi nimi ale 
mohl být obchvat Klatov nebo Klatovská nemocnice,“ prozradil. 
To plzeňský primátor Martin Baxa byl konkrétnější. Například v kategorii veřejné 
prostranství by se podle něj neztratily revitalizované Štruncovy sady. „Proměnily se v krásný 
prostor. Další nominaci by si určitě zasloužilo zrekonstruované Mikulášské náměstí, které je 
pro nás jakýmsi vzorem do budoucna,“ řekl primátor s tím, že město bude v úpravě veřejných 
prostranství pokračovat. „Chystáme Wilsonův most, rekonstrukci prostranství U Zvonu...“ 
nastínil. 
 Stavebníci z Plzeňského kraje podle Baxy už deset let dokazují, že veřejná soutěž 
Stavba roku má smysl. 
 
Mizerné časy 
 
Prakticky všichni, kteří se včerejšího vyhlášení zúčastnili, se shodovali v tom, že stavebnictví 
prožívá mizerné časy a je třeba je stále zviditelňovat a podporovat. „Obor už čtvrtým rokem 
zažívá velký propad o 20 až 40 procent, což má samozřejmě velký vliv na nezaměstnanost. 
Stavebnictví je třetí největší zaměstnavatel v zemi,“ potvrdil Jan Muzika ze Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví. 
 Stavby nominované do letošního ročníku zveřejní pořadatelé 26. dubna na webu 
stavba roku PK.cz. Hlasovat bude možné přímo tam nebo pomocí kuponů. Slavnostní 
vyhlášení výsledků se uskuteční o měsíc později 28. května v Měšťanské besedě. 
 
*** 
 
Letošní porotci Milan Froněk (Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR) Karel Janda (Česká 
komora architektů, Obec architektů) Vladimíra Leníčková (Č. komora architektů, Obec 
architektů) Miloslav Michalec (Odbor regionálního rozvoje Plz. kraje) Edita Míková (Útvar 
koncepce a rozvoje města Plzně Luděk Vejvara (Česká komora autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě) Jiří Zábran (Česká komora architektů, Obec architektů) 
 
Foto popis| Měšťanská beseda zvítězila roku 2004 v kategorii rekonstrukcí. 
Foto popis| Dopravní stavbou roku 2006 se stal dálniční tunel Valík. 
Foto popis| V roce 2005 zase porotu zaujalo zkrášlení Mariánské Týnice. 
Foto popis| V roce 2007 zabodovala expozice Česká řeka plzeňské zoo. 
Foto popis| Z ročníku 2010 si ocenění odnesly tři nové plzeňské kašny. 
Foto popis| Vloni vyhrála rozhledna (vodárenská věž) z Heřmanovy Huti. 
 
Region| Západní Čechy 
Publikováno| Plzeňský deník; Plzeňsko; 03 
Publikováno| Plzeňský deník - Plzeň-jih, sever; Plzeňsko; 03 
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Jubilejní desátý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje právě 
odstartoval 

8.2.2013    Rádio Blaník - západní Čechy    str. 01    07:56 Zprávy_ 
    _         

Monika HOLUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Jubilejní desátý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje právě odstartoval. Letošní 
novinkou je Cena veřejnosti, více mluvčí soutěže Martina Kurfürstová.  
 
Martina KURFÜRSTOVÁ, mluvčí soutěže 
-------------------- 
Hlasovat bude moci široká veřejnost od okamžiku zveřejnění nominací a hlasovat se může na 
stránkách www.stavbarokupk.cz, anebo prostřednictvím hlasovacích kupónů, které budou 
uveřejňovány v médiích.  
 
Monika HOLUBOVÁ, moderátorka 
-------------------- 
Nominované stavby budou zveřejněny 26. dubna.  
 
 

Plzeňsko: Vyhlášen 10.ročník Stavby roku 
7.2.2013    plzenskenovinky.cz    str. 00    z regionů_ 

    _         

Již 10. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl slavnostně vyhlášen 7. 
února v Měšťanské besedě. 
 
Svoje stavby, kolaudované v roce 2012, tak mohou přihlásit nejen autoři a stavitelé, ale i 
investoři či zadavatelé stavby. 
 
Plzeňské novinky o vyhlášení informovala mediální zástupkyně soutěže Martina Kurfirstová. 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
Milana Chovance (ČSSD) a primátora města Plzně Martina Baxy (ODS). 
 
„V předchozích devíti ročnících se soutěže zúčastnilo více než 250 staveb z Plzeňského kraje. 
Titul či nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje si odnesla např. Měšťanská beseda 
v Plzni v kategorii rekonstrukce, designově velmi dobře vyvedený kogenerační blok na 
biomasu Plzeňské teplárenské v kategorii Dopravní a inženýrské stavby či úprava vodárenské 
věže na věž vyhlídkovou v Heřmanově Huti,“ připomíná minulé ročníky předseda 
představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 je vyhlašována v pěti kategoriích: 
·    Novostavby budov 
·    Rekonstrukce budov 
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·    Dopravní a inženýrské stavby 
·    Sportovní a volnočasové stavby 
·    Veřejná prostranství (parky, náměstí atp.) 
 
Dále budou uděleny nestatutární ceny: 
·    Cena hejtmana Plzeňského kraje 
·    Cena primátora města Plzně 
·    Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
·    Cena ČKAIT 
 
Novinkou letošního ročníku je Cena veřejnosti, která bude udělena jedné ze staveb 
nominovaných porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012. Hlasovat bude moci 
široká veřejnost od okamžiku zveřejnění nominací, a to na stránkách soutěže 
www.stavbarokuPK.cz nebo prostřednictvím hlasovacích kupónů v médiích. Cenu předá 
partner akce, společnost Česká spořitelna, a.s. 
 
Uzávěrka přihlášek soutěže je 22. března 2013 v 15h.  Do této doby musí být doručeny 
přihlášky se všemi náležitostmi na adresu administrátora soutěže, společnosti DOMINIK 
CENTRUM, s.r.o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat 28. května 2013 v Měšťanské besedě v 
Plzni. 
 
Složení poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012: 
Ing. Milan Froněk (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR), 
Mgr. Ing. arch. Karel Janda (zástupce ČKA a OA, mimoplzeňský člen poroty), 
Ing. arch. Vladimíra Leníčková (zástupce ČKA a OA, člen poroty mimo Plzeňský kraj), 
Ing. arch. Miloslav Michalec (Odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje), 
Ing. arch. Edita Míková (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), 
Ing. Luděk Vejvara (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), 
Ing. arch. Jiří Zábran (zástupce ČKA a OA, plzeňský člen poroty) 
 
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, 
odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Česká komora architektů, dodala 
Kurfirstová. 
 
K fotce: Ze slavnostního vyhlášení 10. ročníku soutěže. Zleva hejtman Plzeňského kraje 
Milan Chovanec, plzeňský primátor Martin Baxa a předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman. 
  
(vma, foto: ImaginePR) 
 
Více zpráv z regionu najdete na Plzenskenovinky.cz 
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URL| http://www.plzenskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/plzensko-vyhlasen-10-rocnik-stavby-
roku/ 
 
 

Plzeňsko: Vyhlášen 10.ročník Stavby roku 
7.2.2013    prvnizpravy.cz    str. 00    z regionů_ 

    _         

Již 10. ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje byl slavnostně vyhlášen 7. 
února v Měšťanské besedě. 
 
Svoje stavby, kolaudované v roce 2012, tak mohou přihlásit nejen autoři a stavitelé, ale i 
investoři či zadavatelé stavby. 
 
Plzeňské novinky o vyhlášení informovala mediální zástupkyně soutěže Martina Kurfirstová. 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 
Milana Chovance (ČSSD) a primátora města Plzně Martina Baxy (ODS). 
 
„V předchozích devíti ročnících se soutěže zúčastnilo více než 250 staveb z Plzeňského kraje. 
Titul či nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje si odnesla např. Měšťanská beseda 
v Plzni v kategorii rekonstrukce, designově velmi dobře vyvedený kogenerační blok na 
biomasu Plzeňské teplárenské v kategorii Dopravní a inženýrské stavby či úprava vodárenské 
věže na věž vyhlídkovou v Heřmanově Huti,“ připomíná minulé ročníky předseda 
představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman. 
 
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2012 je vyhlašována v pěti kategoriích: 
·    Novostavby budov 
·    Rekonstrukce budov 
·    Dopravní a inženýrské stavby 
·    Sportovní a volnočasové stavby 
·    Veřejná prostranství (parky, náměstí atp.) 
 
Dále budou uděleny nestatutární ceny: 
·    Cena hejtmana Plzeňského kraje 
·    Cena primátora města Plzně 
·    Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 
·    Cena ČKAIT 
 
Novinkou letošního ročníku je Cena veřejnosti, která bude udělena jedné ze staveb 
nominovaných porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012. Hlasovat bude moci 
široká veřejnost od okamžiku zveřejnění nominací, a to na stránkách soutěže 
www.stavbarokuPK.cz nebo prostřednictvím hlasovacích kupónů v médiích. Cenu předá 
partner akce, společnost Česká spořitelna, a.s. 
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Uzávěrka přihlášek soutěže je 22. března 2013 v 15h.  Do této doby musí být doručeny 
přihlášky se všemi náležitostmi na adresu administrátora soutěže, společnosti DOMINIK 
CENTRUM, s.r.o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat 28. května 2013 v Měšťanské besedě v 
Plzni. 
 
Složení poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012: 
Ing. Milan Froněk (Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR), 
Mgr. Ing. arch. Karel Janda (zástupce ČKA a OA, mimoplzeňský člen poroty), 
Ing. arch. Vladimíra Leníčková (zástupce ČKA a OA, člen poroty mimo Plzeňský kraj), 
Ing. arch. Miloslav Michalec (Odbor regionálního rozvoje Plzeňského kraje), 
Ing. arch. Edita Míková (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), 
Ing. Luděk Vejvara (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), 
Ing. arch. Jiří Zábran (zástupce ČKA a OA, plzeňský člen poroty) 
 
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 jsou Plzeňský kraj a město Plzeň, 
odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výrobě (ČKAIT), Svaz 
podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Česká komora architektů, dodala 
Kurfirstová. 
 
K fotce: Ze slavnostního vyhlášení 10. ročníku soutěže. Zleva hejtman Plzeňského kraje 
Milan Chovanec, plzeňský primátor Martin Baxa a předseda představenstva Okresní 
hospodářské komory Plzeňsko Miloslav Zeman. 
  
(vma, foto: ImaginePR) 
 
Více zpráv z regionu najdete na Plzenskenovinky.cz 
 
 
URL| http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-regionu/plzensko-vyhlasen-10-rocnik-stavby-roku/ 
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Plzeňský rozhled, 4.3. 2013 
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Plzeňský rozhled, 4.3. 2013 
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Měsíčník Plzeňského kraje, květen 2013 
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Měsíčník Plzeňského kraje, únor 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Stránka 35 z 51 
 

 
 
Ukázka foto a textové prezentace - Plzeňský deník, 29.5. 2013 
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Ukázka foto a textové prezentace - MF Dnes, 29. 5. 2013 
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Ukázka foto a textové prezentace - Plzeňský deník, 31. 5. 2013 
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Ukázka foto a textové prezentace - MF Dnes, 1. 6. 2013 
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MONITORING ON-LINE MÉDIÍ 
 
 
 
 
 
 
 
plzen.eu, 29.5. 2013 
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plzen.eu, 26.4. 2013 
 

 
 
ukr.plzen.eu, 30.5. 2013 
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kasejovice.cz, 28.5. 2013 
 

 
 
regionpodlupou.cz, 7.2. 2013 
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regionpodlupou.cz, 1.2. 2013 
 

 
 
plzen.nejlepsi-adresa.cz, 17.5. 2013 
 

 



 

 

Stránka 43 z 51 
 

qap.cz, 29.5. 2013 
 

 
 
odsradnice.estranky.cz, 28.5. 2013 
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