
 

Ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2012 získaly tři objekty 

28. 5. 2013, Plzeň - Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vybrala letos tři stavby, 
které se mohou pyšnit titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2012. V kategorii rekonstrukce budov 
získala titul revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění 
Plzeňské diecéze, mezi sportovními a volnočasovými stavbami porotu oslovila rekonstrukce a 
přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích a třetí titul získal Park U Plzeňské brány 
Rokycany v kategorii veřejná prostranství. Letos poprvé byla udělena i Cena veřejnosti. 

Desátý ročník veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2012 vyvrcholil předáváním ocenění 
v sále Měšťanské besedy v Plzni. Z celkem 19 nominovaných staveb v pěti kategoriích byly uděleny tři 
tituly.  

„Pokles v oblasti stavebnictví je stále patrný, také možná proto bylo nejvíce staveb přihlášeno a 
nominováno v kategorii rekonstrukcí. Ani přesto však porota neměla jednoduchý úkol, nakonec se 
rozhodla titulem ocenit tři stavby. Svoji volbu letos mohla vyjádřit i veřejnost, která hlasováním měla 
možnost vybrat svoji nejsympatičtější stavbu. Nejvíce zaujala hlasující rekonstrukce objektu na 
kavárnu a restauraci v Radnicích, stejně jako porotu, která se rozhodla této stavbě udělit čestné 
uznání,“ říká Ing. arch. Miloslav Michalec, předseda poroty z Odboru regionálního rozvoje Plzeňského 
kraje. Do veřejného internetového hlasování se zapojilo téměř 2 tis. lidí. 

Další stavbou, která porotu oslovila a odnesla si tak Cenu poroty, byla rekonstrukce firemního 
obchodu s elektroinstalačním materiálem K&V ELEKTRO.  

Každoročně jsou kromě hlavního ocenění udělovány také nestatutární ceny. Cenu hejtmana 
Plzeňského kraje získalo dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici, kde bylo vyzdviženo 
zejména dodržení původního stavebního postupu, při kterém řemeslníci prokázali, že jim nechybí 
fortel jejich předchůdců. Další rekonstruovanou stavbu ocenil primátor města Plzně, jedná se o 
rekonstrukci Mikulášského náměstí v Plzni. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko si odnesla 
novostavba zdravotnického zařízení Genetika Plzeň. 

 

 

Více informací získáte na uvedených kontaktech: 
 

Bc. Martina Kurfirstová 
Tiskový servis soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 
Tel.: 774 99 99 74 
E-mail: martina@imaginepr.cz 
www.stavbarokupk.cz 



 
 

Přehled ocenění a vyjádření poroty: 

 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii: Rekonstrukce budov 

 Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění 
Plzeňské diecéze 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii rekonstrukce budov porota uděluje za mimořádně 
zdařilou a celospolečensky hodnotnou obnovu kláštera doplněnou atraktivní expozicí, která se může 
stát nejen svým historickým obsahem, ale i duchovním rozměrem, významným českým centrem. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii: Sportovní a volnočasové stavby 

 Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten v Kasejovicích 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby byl udělen za 
celkové stavební řešení a soulad architektonických a technických prvků. Porota ocenila zejména 
způsob, jak malá městská investice s daným rozpočtem může při dobrém přístupu investora, vhodném 
projektovém návrhu a při správném technickém provedení přinést účelný a funkční objekt s dobrým 
vzhledem a využitím. 

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v  kategorii: Veřejná prostranství – parky, náměstí, návsi 

 Park U Plzeňské brány Rokycany 

Titul stavba roku Plzeňského kraje 2012 v kategorii Veřejná prostranství získává za vytvoření 
soudobého parku a příkladnou spolupráci architekta a sochaře. 

Cena poroty 

 Firemní obchod s elektroinstalačním materiálem K&V ELEKTRO 

Cenu poroty Stavby roku PK 2012 získává za celkovou rekonstrukci, která v chaoticky barevném sídlišti 
vytváří důstojnou hmotu a je tak dobrou referencí pro další podobné rekonstrukce nejen obchodních 
domů!  

Čestné uznání poroty  

 Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci, náměstí Kašpara Šternberka, 
Radnice 

Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje 2012 získává za řemeslně poctivé provedení 
rekonstrukce objektu a za vytvoření náplně, která obohatila místní kulturní život. 

 



Nestatutární ceny: 

Cena hejtmana Plzeňského kraje 

 Dokončení výstavby východní kaple v Mariánské Týnici 

Cena hejtmana Plzeňského kraje je udělena za dodržení původního stavebního postupu, při kterém 
řemeslníci prokázali, že jim nechybí fortel jejich předchůdců. 

Cena primátora města Plzně 

 Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni 

Cenu primátora města Plzně získává za náročné technické a komplexní architektonické řešení 
městského parku v duchu původního návrhu. Jedná se o příkladnou úpravu veřejného prostranství, 
která harmonicky spojuje estetickou a relaxační funkci. Způsob provedení rekonstrukce Mikulášského 
náměstí se může stát inspirativní pro obnovu dalších veřejných prostor našeho města. 

 
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko 

 Zdravotnické zařízení GENETIKA PLZEŇ 
 

Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko je udělena za realizaci konkrétního podnikatelského 
záměru architektonicky čistou formou. 
 

Cena veřejnosti 

 Stavební úpravy objektu čp. 64 na kavárnu a restauraci, náměstí Kašpara Šternberka, 
Radnice 

 

Cena ČKAIT 

 Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten ve sportovním areálu Kasejovice 
Stavba cenu získává za stavebně technické řešení nosné konstrukce tribuny a použití dřevěných prvků 
přispívajících k celkovému vzhledu objektu. 

 

 

 

 

 


