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Moderní plzeňská architektura oživí Smetanovy sady 
 
Plzeňská architektura v novém tisíciletí, to je název výstavy, která na začátku léta zpestří 
prostor před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Od pondělí 29. června 
do čtvrtka 23. července budete mít možnost spatřit příklady toho, co v Plzni v posledních 
patnácti letech vzniklo. Očima profesionálních fotografů pohlédnete nejen na stavby určené 
ke kulturnímu či sportovnímu vyžití, ale i na zajímavé rodinné a bytové domy, sídla firem, 
či na mosty a lávky. Chybět nebudou ani vybrané interiéry či mateřská škola. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pondělí 29. června v 17 hodin. 
 
„Výstava prezentuje významnou proměnu Plzně za posledních patnáct let. Ukazuje, jak krásné 
a zajímavé budovy nás obklopují, jaké parky či náměstí nás lákají k odpočinku. Mnohé z těchto 
staveb pravidelně míjíme a jsou pro nás každodenní příjemnou kulisou při cestách za prací, 
do školy nebo za zábavou. S jinými jsme se ale možná ještě nesetkali a právě tato výstava se 
může stát inspirací k jejich návštěvě. Díky spolupráci s profesionálními fotografy jsem 
přesvědčena, že výstava nabízí zajímavé pohledy jak pro Plzeňany, tak i pro návštěvníky,“ 
vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. 
 
Výstava prezentuje na 21 panelech celkem 25 objektů a veřejných prostranství. Setkáte se 
například s netradičními pohledy na bytové domy, fasády komerčních budov v centru města, 
sídlem firem z úspěšné průmyslové zóny na Borských polích, Loosovými interiéry či lávkou 
z pivovaru a novým mostem na Jateční. 
 
 
Seznam prezentovaných objektů 

1. atletický stadion 
2. parkovací dům Rychtářka 
3. Nové divadlo v Jízdecké ulici 
4. Techmania Science Centrum 
5. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
6. Plzeňský vědecko technologický park 
7. Avalon 
8. Technocrane 
9. ZF Engineering Plzeň 
10. Škoda Transportation 
11. Komerční banka 
12. BCB na Anglickém nábřeží 
13. řadový dům ve Staniční ulici 
14. rodinný dům Cube v Božkově 
15. bytový dům v Modřínové ulici 
16. bytový dům v Majerově ulici 
17. bytový dům Circle 
18. Loosovy interiéry v Bendově 10 a na Klatovské 
19. interiér galerie v Pražské 13 
20. mateřská škola ve Chvojkových lomech 
21. lávka z pivovaru 
22. nový most na Jateční 
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23. Lochotínský park 
24. úprava divadelních teras včetně památníku generála Pattona 
25. Mikulášské náměstí 

 
 
 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města 
– Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho 
v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na 
starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih 
umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát 
ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Pilsen Region Business News. 
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