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Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň 
 
Ke zveřejnění dne: 14. března 2007 
 
Místo: Plzeň 
 
Poselství odborného workshopu na řešení území Plzeň – Jižní město: urbanistická studie 
je notovou osnovou, podle které by se mělo hrát 
 
V pátek 9. března 2007 se ve sněmovním sále plzeňské radnice uskutečnil odborný 
workshop nad návrhy urbanistického řešení území Plzeň – Jižní město. O celodenní 
setkání byl velký zájem ze strany porotců a soutěžících, menší již ze strany politiků, 
neboť se kromě tohoto pracovního setkání konaly i jiné důležité akce. Příspěvky 
do diskuze ze strany náměstka primátora pana Ing. Vladimíra Duchka, který se aktivně 
zúčastnil diskuze, byly však o to důležitější, protože přinesly cennou zpětnou vazbu, 
jak porotcům tak soutěžícím. 
 
„Téma soutěže je velmi složité. Většina lidí neumí běžně číst v urbanistických studiích. 
O tématu je proto potřeba mluvit alespoň s představiteli města, kteří mají politickou moc 
o tématu rozhodnout. Jak vidíte, skutečně věcná diskuze odborníků trvala celý den a mohla by 
trvat i déle. Důvodem pro vyhlášení soutěže byl zájem investorů o toto území. Chtěli jsme 
určit základní principy, jak by se mělo Jižní město vyvíjet,“ vysvětluje ředitel Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně. „Žádná urbanistická studie nezmůže nic, pokud si ji politická 
reprezentace města nevezme za vlastní. Toto je zatím „jen“ notová osnova. To, jak se to celé 
odehraje, je věc dalšího postupu. Pokud nebude projekt koordinován a řízen, může být studie 
nástrojem zničení území,  ve formě fragmentů a nedodělků,“ doplňuje předseda poroty 
Ing. arch. Jan Jehlík. 
 
O vítězi soutěže rozhodla porota začátkem února (1. a 2. února 2007). Hodnotila při tom práce 
sedmi týmů. Za nejlepší vybrala řešení z dílny RKAW s. r. o. Ing. arch. Radka Kolaříka. 
Na druhém místě se umístil návrh společnosti Roman Koucký architektonická kancelář, 
s. r. o. Třetí místo obdržel Ing. arch. Michal Bartošek a kolektiv. 
 
„Vít ězný tým bude nyní návrh konkretizovat. Po jeho dopracování může dojít ke změně 
územního plánu, což potrvá další tři až čtyři roky,“ upřesňuje ředitel Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně RNDr. Milan Svoboda. 
 
Co bude následovat v brzké době 

• vydání katalogu (v elektronické verzi bude k dispozici na stránkách Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně) 

• výstava všech soutěžních návrhů v galerii Bílé nároží v Plzni (26. dubna až 15. května 
2007) 

• další akce v souvislosti s Hodnocením rozvoje území Plzeň – Jižní město z hlediska 
udržitelného rozvoje – více na: http://www.integranet.cz/ 

 
Další informace o projektu 
http://info.plzen-city.cz/ukr/vyznamne_udalosti_city_regio_cz.php 
 



Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Kateřinu Juríkovou, mluvčí Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, telefon: 378 035 006, e-mail: jurikova@plzen.eu. 
 
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. 
 


