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Odborným seminářem pokračovala diskuze o budoucnosti Anglického nábřeží 
v Plzni 
 
Na plzeňské radnici právě (15. 2. 2010 po 17 hodině) skončil seminář, který byl 
dalším dějstvím debaty o budoucnosti Anglického nábřeží, prostoru před 
Komerční bankou. Diskuze navázala na výsledek ideové soutěže z podzimu 
loňského roku, v níž prezentovalo svůj názor 42 soutěžních týmů. Zástupcům 
odborné veřejnosti, plzeňským zastupitelům a ostatním soutěžícím představilo 
svůj návrh pět z šesti oceněných týmů. Důvodem vyhlášení ideové soutěže byla 
v odborných kruzích dlouho vedená debata o využitelnosti území. „Soutěž 
prověřila, že zastavit území je možné, ale nelze definovat, do jaké míry. 
Z předložených návrhů vyplynulo, že nejvhodnějším řešením je částečné 
zastavění území,“ vysvětlila členka poroty Irena Langová z Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně. Diskuze se zúčastnilo více než čtyřicet posluchačů. 
 
Soutěžní návrhy bylo možné rozdělit na základě přístupu k míře a způsobu využití řešené 
lokality do čtyř skupin – návrhy využívající řešení území jako parkovou plochu; návrhy 
využívající řešené území jako převažující městský parter (s drobnými objekty); návrhy 
zastavující pouze část území v kombinaci s městským parterem a návrhy využívající 
řešené území k převážnému nebo úplnému zastavění. Se všemi hodnocenými návrhy se 
mohla veřejnost seznámit na výstavě v Měšťanské besedě v říjnu 2009. Koncem 
loňského roku byl rovněž vydán katalog, který je dostupný všem zájemcům na webových 
stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (http://ukr.plzen.eu). 
 
Území řešené v architektonické soutěži má bohatou historii. Jeho vývoj se v posledních 
dvou stech letech týkal především zástavby a utváření místa, které navazuje na nejstarší 
část Plzně, na historické jádro. Pod názvem Anglické nábřeží je území známé teprve 
od roku 1924. Do roku 1921 šlo o Královské nábřeží, a pak po tři roky dokonce o součást 
Šafaříkových sadů. 
 
 
Hodnocení vítězných návrhů 
1. místo: návrh číslo 14: Ing. arch. Alenka Jenčková, Ing. arch. Anna Jenčková, Ing. 
arch. Ondřej Hilský, Ing. arch. Jiří Švehlík 
Je reprezentantem návrhů, které zastavují řešené území samostatným objektem. Jedná 
se o elementární tvar z hranolu s dostatečným rozsahem volného parteru přesně 
umístěného v rámci širších vztahů. Provoz včetně vazby na veřejný prostor je přiměřený 
místu. 
 
1. místo: návrh číslo 43: Bc. Jan Gadziala, doc. Ing. Miroslav Meixner, CSc., Bc. Tomáš 
Růžička, Bc. Roman Strnad, Bc. Šárka Vomelová, Bc. Jan Vrbka 
Reprezentant solitérní budovy navržený na vhodném místě řešeného území. Hmotově 
dobře reaguje na okolí a vytváří příznivý veřejný prostor. Je v jasně definovaném vztahu 
k významným objektům města. Celková architektonická forma, zejména v pohledu 
z Americké třídy, není přesvědčivá. 
 
Ostatní oceněné i další soutěžní návrhy najdete v katalogu, který je ke stažení na 
http://ukr.plzen.eu 
 
Kontakt pro novináře: 

Ing. Kateřina Juríková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, tel.: 378 035 006, mobil: 
724 843 814 


