
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně  
TISKOVÁ ZPRÁVA 
1. 10. 2014  

 

 

  Kontakt :  
Ing.  Kate ř ina Jur íková,  mobi l :  724 843 814,  

te l . :  378 035 006,  e -mai l :  jur ikova@plzen.eu  
Škroupova 5,  305 84 PLZEŇ  

www.ukr .p lzen.eu  

 

 

O Cenu Hanuše Zápala se uchází autoři deseti plzeňských staveb, nominace 
představí výstava 
 

Již potřetí udělí primátor města cenu za přínos plzeňské architektuře. Cenu Hanuše Zápala 
za období 2010–2013 získá autor jedné z deseti nominovaných staveb, které na území města 
vznikly v uplynulých čtyřech letech. Ocenění převezme v úterý 7. října večer v rámci 
galavečera fóra realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX. Všechny nominace 
představí také doprovodná výstava v Atriu Měšťanské besedy. Ta bude zahájena 7. října 
v 10 hodin a potrvá do pondělí 13. října. Otevřeno bude denně od 8 do 20 h. Informace 
o vítězi bude připojena po udělení ceny v úterý večer. 
 

„Vážím si zájmu všech, kteří v Plzni podporují moderní stavby, ať už je navrhují, staví, bydlí v nich 
nebo je obdivují a nominují na ocenění jako je Cena Hanuše Zápala. V uplynulých čtyřech letech 
vznikla na území našeho města skutečně výjimečná díla. Bylo mi potěšením být u toho,“ říká 
primátor města Plzně Martin Baxa. 
 

Posláním Ceny Hanuše Zápala, ceny primátora města Plzně, je nalézt, ohodnotit a upozornit na 
kvalitní stavby reprezentující architektonickou kulturu v Plzni za období uplynulých čtyř let. Cílem je 
podpořit zájem veřejnosti i investorů o vznik architektonicky, esteticky a technicky hodnotných 
staveb, které dokáží povznést stavební kulturu města. 
 

Návrh na nominaci mohl podat bezplatně kdokoliv, ať už písemně nebo prostřednictvím webových 
stránek Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Novostavby pak hodnotila odborná porota 
ve složení: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petr Franta (předseda poroty), Ing. arch. Ivana 
Gantnerová, Ing. arch. Libor Monhart, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Jaroslav Zima. 
 

Seznam nominací 2010–2013 

 Nominace č. 1: Autosalon Invelt na Rokycanské 
o autor stavby: A.S.S.A. architekti s.r.o. – akad. arch. Vratislav Kučera, Ing. arch. 

Martin Kliment 

 Nominace č. 2 – Tři kašny na náměstí Republiky 
o autor stavby: MgA. Ondřej Císler, Ph.D. 

 Nominace č. 3 – Atletický stadion města Plzně ve Vejprnické ulici 
o autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček 

 Nominace č. 4 – Fotbalový stadion města Plzně ve Štruncových sadech 
o autor stavby: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček 

 Nominace č. 5 – Budova společnosti FORTIS v Úněšovské ulici 
o autor stavby: Ing. arch. Marcel Hausner, Ing. arch. Martin Spěváček 

 Nominace č. 6 – Administrativní budova v Nádražní ulici 
o autor stavby: akad. arch. Václav Šmolík 

 Nominace č. 7 – Bytový dům v Modřínové ulici 
o autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. Marcela Kobzová 

 Nominace č. 8 – Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni 

o autor stavby: doc. Ing. arch. Jan Štípek 

 Nominace č. 9 – Řadový rodinný dům ve Staniční ulici 
o autor stavby: Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Tereza Nová, Ing. Josef Houška 

 Nominace č. 10 – Polyfunkční dům v Černicích 
o autor stavby: projectstudio8 s r.o., Ing. Ondřej Janout 
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Více informací o Ceně Hanuše Zápala najdete na www.ukr.plzen.eu. 
 
 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města 
– Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho 
v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na 
starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih 
umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát 
ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Investments in the Pilsen Region. 
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