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Končí uzávěrka nominací plzeňských staveb na Cenu Hanuše Zápala  
 
Již za čtyři týdny, přesně 3. září 2010, končí uzávěrka nominací plzeňských 
staveb na Cenu Hanuše Zápala. Veřejnou soutěž o tuto cenu vyhlásil na začátku 
června primátor města Plzně Ing. Pavel Rödl. Výsledky budou vyhlášeny  
v rámci galavečera veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí 
FINPEX 12. října 2010 v Měšťanské besedě.  Nominovat stavby postavené 
v Plzni od ledna 2006 do prosince 2009 může kdokoli. Soutěžní podmínky 
najdou zájemci na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
(http://ukr.plzen.eu – aktuality). 
 
Od letošního roku bude Cena Hanuše Zápala vyhlašována vždy ve čtyřletém cyklu. „Cílem 
je podpořit zájem veřejnosti a rozhodujících investorů na vytváření staveb, které svou 
architektonickou kvalitou splňují nejpřísnější estetická a technická kritéria současnosti 
a mohou tak povznést stavební kulturu města,“ vysvětluje plzeňský primátor Pavel Rödl. 
 
Cenu Hanuše Zápala tvoří grafický list s vyobrazením portrétu architekta Hanuše Zápala 
a originální listina dokládající udělení ceny. Vítěz obdrží také 100 tisícovou finanční 
odměnu. Cenu mohou získat jednotlivé osoby nebo autorské týmy, její udělení není 
vázáno na trvalé bydliště ani státní příslušnost autora. Předložené návrhy bude posuzovat 
odborná porota, do které město jmenovalo 5 řádných členů (Ing. arch. Pavla Kordovská, 
Ing. arch. Petr Franta, Ing. arch. Vladimír Milunić, Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. 
Jaroslav Zima) a 2 náhradníky (Ing. arch. Ludvík Grym a Ing. arch. Libor Monhart). 
 
Poprvé byla Cena Hanuše Zápala udělena za období 1990 až 2005, a to Ing. arch. 
Václavu Ulčovi a Ing. arch. Radku Dragounovi za architektonické řešení budovy Centrální 
požární stanice HZS Plzeňského kraje. Tehdy se do soutěže přihlásilo 26 staveb. 
 
 
Hanuš Zápal (7. února 1885 Krašovice u Dolní Bělé – 25. listopadu 1964 Kralovice) – 
architekt Plzně a jihozápadních Čech. Dílo: Obchodní akademie, Masarykova škola na 
Jiráskovo náměstí, Benešova škola na Doudlevecké třídě, domy proti zimnímu stadionu, 
objekt Mrakodrapu, Purkyňův pavilon, Divadelní sklady, plzeňské krematorium, ředitelská 
vila Plzeňského pivovaru, průmyslový objekt v plzeňské Vodárně ad.  
 
 
Bližší informace: Ing. Kateřina Juríková – tel.: 378 035 006, mobil: 724 843 814, e-mail: 
jurikova@plzen.eu, http://ukr.plzen.eu 
 
 


