
Tisková zpráva 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 19. října 2006 v 19.15 h 
 
Místo: Plzeň 
 
Cenu Hanuše Zápala získal Václav Ulč a Radek Dragoun za architektonické řešení budovy 
Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje 
 
Ve čtvrtek 19. října udělil primátor města Plzně Miroslav Kalous Cenu Hanuše Zápala 
za období 1990 – 2005 Ing. arch. Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi 
za architektonické řešení budovy Centrální požární stanice HZS Plzeňského kraje. Cena je 
tvořena grafickým listem s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala a originální 
listinou dokládající udělení ceny. Součástí udělení ceny je finanční odměna autorovi 
oceněného díla ve výši 100.000,- Kč. 
 
„Porota rozhodovala o vítězi v několika fázích. Nominace výrobního areálu firmy Technocrane 
a Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho v meditační zahradě jsme obdrželi od různých subjektů dvakrát, 
takže jsme k návrhům přistupovali jako by byl jeden. Do druhé fáze posuzování postoupilo 
jedenáct návrhů. Do třetí, která zahrnovala důkladnou prohlídku exteriéru a interiéru, pak celkem 
devět návrhů. Na základě hlasování pak porota vybrala jako vítězný návrh č. 16,“ doplňuje 
sekretářka soutěže Ing. arch. Irena Langová z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
 
„Účelem vyhlášení Ceny Hanuše Zápala je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější stavbu, která 
reprezentuje architektonickou kulturu v Plzni. Rádi bychom povznesli stavební kulturu města 
Plzně. Chceme podpořit zájem veřejnosti a investorů na vytváření staveb s vysokou 
architektonickou a zároveň technickou kvalitou,“ vysvětluje primátor města Plzně Ing. Miroslav 
Kalous. 
 
Důvodem pro výběr návrhu č. 16 je podle poroty skutečnost, že je dílo důkazem souladu funkce 
a výrazu stavby. Podle porotkyně Ing. arch. Pavly Kordovské je vítězný návrh doslova 
sympatickou kombinací racionální kompozice účelové stavby s mírně hravým soudobým detailem 
a zvládnutým technickým a technologickým řešením. Předsedající poroty Ing. arch. Vlado Milunić 
k tomu dodává: „U vítězné realizace Centrální požární stanice HZS porota hodnotila zejména 
bohulibou náplň a společenskou prospěšnost samotného zařízení, které nevystavovalo na odiv 
množství finančních prostředků do stavby vložené. Ve srovnání s některými realizacemi 
ve finálovém kole, které dokonce dělali stejní autoři, bylo porovnání ještě markantnější.“ 
 
Podrobnosti k vítěznému architektonickému řešení 
Stavba požární stanice je navržena na severním předměstí Plzně, na území vznikající průmyslové 
zóny. Jedná se o klíčové místo, kde se kříží Karlovarská třída s vnějším městským okruhem. Tento 
severozápadní okruh propojuje několik obytných čtvrtí a průmyslových částí města. Dosud však 
není realizován a využití stanice je velmi omezené. Stávající napojení na Karlovarskou třídu je 
dočasné. 
Budova je orientována na jih, k městu, hlavní průčelí budovy směřuje do budoucí křižovatky. 
Naopak při příjezdu od Karlových Varů divák sleduje „záda“ komplexu. Kompozice a základní 
členění vychází z kontrastu vertikály a horizontály na pravoúhlé osnově. Dominantou je cvičná věž 
– charakteristický znak požární stanice. Nízkou horizontální část tvoří garáže a technické zázemí 
(myčka, dílna, CHTS, sklady apod.). Část třípodlažní budovy slouží pro provoz hasičů – 
administrativa, řízení, pokoje a učebny. Dalším prvkem se stala hmota tělocvičny s krytou 
lezeckou stěnou. 



Areál doplňují závodní dráhy, hřiště, předpolí výjezdu, parkování, heliport… Dispozičně 
i technicky se jedná o velmi složitý komplex, který spojuje prvky průmyslového provozu 
s ubytováním, školícím centrem a krizovým řízením. Kromě posilovny, sauny a tělocvičny lze 
využít také speciální podzemní komory protiplynového polygonu pro přípravu hasičů v extrémních 
podmínkách. 
Konstrukčně je stavba navržena jako monolitická železobetonový skelet s vyzdívkou, pouze 
tělocvičnu a věž tvoří ocelové rámy. Pro opláštění jsou voleny odlišné materiály pro různé části – 
Cembrit, plech, čiré kalené sklo, barevné sklo. 
 
 
Členové poroty 
Ing. arch. Petr Bílek (předseda poroty), Ing. arch. Milan Hon, Ing. arch. Vladimír Milunić 
(předsedající poroty), Ing. arch. Ludvík Grym, Akad. arch. David Vávra 
 
Náhradníci poroty 
JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Pavla Kordovská 
 
Termíny 
30. června 2006 – vyhlášení Ceny Hanuše Zápala za období 1990 – 2005 primátorem města Plzně 
Ing. Miroslavem Kalousem 
12. září 2006 – mezní termín podání návrhů na nominaci 
19. října 2006 – slavnostní předání ceny spolu s Listinou o udělení ceny a finanční odměnou 
primátorem města Plzně Ing. Miroslavem Kalousem 
 
Návrhy na nominaci 
1. Zeď mezi muzeem a hotelem Continental v Šafaříkových sadech – generální oprava 
Západočeského muzea v Plzni 
2. Zástavba proluky, Plzenecká 41 – bytový dům 
3. Rekonstrukce penzionu Hazuka (Zborovská 18, Plzeň) 
Tyto výše uvedené stavby byly nominovány pro udílení Ceny za rok 2005 a dle rozhodnutí poroty 
na zasedání konaném dne 13. 2. 2006 „práce, které byly již nominovány mohou zůstat dále mezi 
nominacemi“. 
4. Obytná zóna Sylván 
5. Komplex 4 rodinných domů v ulici Na Výsluní 
6. Komplex 21 rodinných domů v Plzni - Újezdě 
7. Rekonstrukce objektu Náměstí Republiky 12, Plzeň 
8. Rekonstrukce objektu Husova 11 v Plzni 
9. Rekonstrukce objektu administrativní budovy Vodárny Plzeň 
10. Rekonstrukce lékárny, nám. Republiky 27, Plzeň 
11. Česká národní banka, pobočka Plzeň 
12. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Plzeň 
13. Obchodní a administrativní centrum firmy LASSELSBERGER 
14. Rodinná vila Horák – Plzeň Lochotín 
15. Vývojové centrum VALUE ENGINEERING SERVICES 
16. Centrální požární stanice HSZ města Plzně 
17. Bytové domy v obytné zóně Sylván 
18. Sdružený objekt radnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Městské policie a Komerční banky 
19. BEROUNKA PARK PLZEŇ 
20. ORION TELESCOPIC CAMERACRANE 
21. Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni 
22. Výrobní areál TECHNOCRANE 
23. Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho v meditační zahradě 
24. Měšťanská beseda v Plzni 
25. Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho v meditační zahradě 



26. Bytový dům Kolárova 20, Plzeň 
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, pracovnici vztahu k veřejnosti 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: novaka@mmp.plzen-city.cz. 
 
Poznámka pro redaktory/editory 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je příspěvkovou organizací zřízenou městem Plzní. Jejím 
hlavním úkolem je příprava dokumentů v oblasti plánování a rozvoje města. Z nejdůležitějších lze 
jmenovat Územní plán města Plzně, Program rozvoje města Plzně, regulační plány a urbanistické 
studie, oborové generely. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně je zároveň organizátorem 
architektonických soutěží vyhlašovaných městem. 
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