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TISKOVÁ ZPRÁVA 
pondělí, 24. května 2010 
 
Plzeň vyhlašuje urbanisticko architektonickou soutěž o návrh řešení areálu 
bývalého pivovaru Světovar 
 
Město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
veřejnou jednokolovou urbanisticko architektonickou soutěž na zpracování 
ideového návrhu řešení prostoru Světovaru – areálu bývalého pivovaru. „Cílem 
soutěže je získat kvalitní návrh prostorového a funkčního uspořádání území 
bývalého pivovaru,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
Irena Vostracká. „Vyžadujeme, aby soutěžní návrhy zohlednily požadavek 
města na umístění a provoz muzea designu a životního stylu, multižánrového 
kulturního centra a městského archivu,“ dodává Vostracká. 
 
Soutěž je vyhlášena dnem 24. května 2010 v souladu se soutěžním řádem České komory 
architektů jako veřejná anonymní ideová urbanisticko architektonická jednokolová 
soutěž. „Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na týden od 26. do 
30. července 2010,“ doplňuje sekretářka soutěže z Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně Eva Brejchová. Více informací naleznete na webových stránkách 
http://ukr.plzen.eu nebo získáte telefonicky u sekretáře soutěže 378 035 041. 
 
Poskytování soutěžních podmínek 
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě v českém jazyce a budou 
poskytovány prostřednictvím sekretáře soutěže Ing. Brejchové (brejchova@plzen.eu). 
Soutěžní podmínky a podklady lze též na základě písemné žádosti sekretáři soutěže 
vydat v tištěné podobě. Podklady v tištěné podobě budou vydávány pouze osobně, a to 
na Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, v kanceláři č. 56 sekretářem 
soutěže Ing. Brejchovou po předchozí domluvě. 
 
Termíny 

• 24. května 2010 – vyhlášení soutěže 
• 23. července 2010 – lhůta k vyzvednutí soutěžních podkladů 
• 26. až 30. července 2010 – lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů 
• 5. až 6. srpna 2010 – hodnotící zasedání poroty 

 
Řešené území 
Řešené území představuje plochu cca 5 ha na území městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Lokalita je jedním z exponovaných míst Plzně ležícím v zastavěné části města. 
Původně se jednalo o areál pivovaru Světovar. V době svého založení, tzn. ve dvacátých 
letech minulého století, tvořilo území pivovarského areálu východní okraj města; 
v současnosti již leží uprostřed rozvinuté městské zástavby. Tvoří přechodovou zónu 
mezi stávajícím obytným územím Slovan a územím výroby a služeb jižně od areálu 
Světovar. 
 
 
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. 


