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TISKOVÁ ZPRÁVA 
Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě 
středa, 26. října 2011 
 
Výstava Ohlédnutí za Stavbou roku Plze ňského kraje 2010 symbolicky uzav ře 
letošní stavební sezónu 
 
Možnost prohlédnout si stavby ocen ěné v osmém ro čníku sout ěže Stavba roku 
Plzeňského kraje 2010 mají od v čerejšího ve čera všichni, kte ří zavítají do 14. prosince 
před Studijní a v ědeckou knihovnu Plze ňského kraje. Práv ě tam totiž za čala 
velkoformátová výstava, která prezentuje zejména 17  oceněných a nominovaných 
staveb z rekordních 44 p řihlášených do sout ěže Stavba roku Plze ňského kraje 2010. 
Výstavu p řipravil Útvar koncepce a rozvoje m ěsta Plzn ě ve spolupráci s Odborem 
prezentace a marketingu MMP. Akce je v po řadí první ze t ří, které symbolicky uzavírají 
letošní stavební sezónu. Do konce roku se uskute ční ješt ě veletrh realitních, 
stavebních a investi čních p říležitostí FINPEX (13. – 14. prosince 2011) v M ěšťanské 
besedě a výstava v OC Olympia (10. listopadu – 14. prosin ce 2011). 
 
„Výstava umožní kolemjdoucím udělat si představu o architektuře současné doby a zasadit ji 
do kontextu s naší kulturou, jejíž nedílnou součástí je. Přináší obraz činnosti architektů 
v Plzeňském kraji a je dobře, že se v něm objevily i tolik diskutované kašny na náměstí 
Republiky,“ řekl primátor města Plzně Martin Baxa. 
 
Na 21 výstavních panelech v sadovém okruhu se zájemci seznámí se všemi držiteli titulu 
Stavba roku Plzeňského kraje 2010 včetně projektantů, zhotovitelů staveb, investorů 
a hodnocení poroty. Jeden panel se věnuje také všem přihlášeným stavbám a nechybí ani 
doplnění v podobě prezentace oceněných staveb z ročníku minulého. Devátý ročník soutěže 
bude vyhlášen začátkem příštího roku. 
 
Více informací: 

•••• o soutěži najdete na www.stavbarokupk.cz 
•••• o veletrhu FINPEX najdete na www.finpex.cz 

 
 
Přehled ocen ěných staveb v osmém ro čníku sout ěže Stavba roku Plze ňského kraje 
2010: 

• 4 hlavní ocenění: 
o titul v kategorii Novostavby budov: Novostavba objektu FORTIS - DB, s.r.o. 

v Plzni 
o titul v kategorii Rekonstrukce budov: Rekonstrukce a revitalizace zámku 

v Hrádku u Sušice 
o titul v kategorii Dopravní a inženýrské stavby: Kogenerační blok na biomasu 

v Plzni 
o titul v kategorii Veřejná prostranství: Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni 

– tři kašny 
• Cena poroty: Kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Stříbra 
• Cena hejtmana Plzeňského kraje: Rekonstrukce rodného domu A. Němejce 

v Nepomuku 
• Cena primátora města Plzně: Bytový dům Borský park v Plzni 
• Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko: Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka 

v Dobřanech 
• Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků: Zařízení techniky prostředí 

– ŠKODA TRANSPORTATION 
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• nominace na hlavní ocenění: 
o Rodinný dům v České Bříze 
o Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň 
o Rekonstrukce kostela Proměnění Páně v Žihobcích 
o Rekonstrukce Divadla Alfa v Plzni 
o Komplexní protipovodňová opatření v oblasti Roudné 
o Silnice I/20 Plzeň, K Dráze – Jasmínová 
o Koupaliště Plasy – rekreační vodní plocha 
o Revitalizace části sadového okruhu – Mlýnská strouha 


