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Zpráva výběrové komise soutěže ECTP
Národní kolo, Praha 17.1. 2006

AUUP  ČR  vyhlásila  z  pověření  European  Council  of  Town  Planners  (ECTP)  5.  ročník
mezinárodní  urbanistické  soutěže  European  Urban  and  Regional  Planning  Achievement
Awards 2006.

Výběrová komise AUUP ČR provedla dne 17.1. 2006 vyhodnocení soutěžních prací za Českou
republiku.

Uzávěrka přihlášek pro Českou republiku 31.12. 2005
Termín odevzdání prací 31.12. 2005

Cíle soutěže 
Soutěž o Evropskou cenu v oblasti územního a regionálního plánování vyhlášená Evropskou
radou  urbanistů  (ECTP)  si  klade  za  cíl  vyzdvihnout  takové  uzemně  plánovací  strategie,
dokumentaci  nebo  realizace,  které  výrazně  přispěly  k  zlepšení  života  ve  městech  či  na
venkově. 

Hlavní cíle soutěže jsou:

 Ukázat veřejnosti a zejména odborné veřejnosti úspěšné příklady projektů a realizací, díky
nimž  se  vylepšila  kvalita  života  v  evropských  městech  a  venkové  v  oblasti  sociální,
ekonomické a environmentální,

 Propagovat názory, nápady a vize na utváření evropských měst a obcí v budoucnu tak, jak
jsou popsány v Nové Aténské chartě (viz  www.urbanismus.cz) při respektování principů
trvale udržitelného rozvoje,

 Znázornit rozmanitost a široký záběr současné uzemně plánovací praxe: regenerací měst
a  venkova  počínaje,  přes  plánování  dopravních  systémů,  ekosystémů,  podpory
hospodářských  cílů  až  po  vytváření  podmínek  pro  uchování  sociální  soudržnosti,
zdůraznění kulturní identity apod.

 Demonstrovat jednoznačné výhody participativního plánování koordinovaného odborníky:
jaké  synergické  efekty  může  dosáhnout  spolupráce  vlastníků,  správy,  samosprávy  a
obyvatel?

Předmětem soutěže je schválená nebo projednaná územně plánovací dokumentace, studie,
participativní projekty a realizace ať již na mezinárodní, národní, meziregionáílní, regionální či
lokální úrovni. Témata jsou volná.

Kriteria posuzování

Soutěž bude vyhodnocovat porota jmenovaná ECTP z odborné veřejnosti. 

Při posuzování budou zohledněna následující kritéria:

 aplikce  principů  trvale  udržitelného  rozvoje,  zejména  s  ohledem  na  environmentální
problematiku při vystižení hlavních socio-ekonomických přínosů pro obyvatele, 

http://www.urbanismus.cz/


 originalita a nekonvenčnost v řešení projektu
 kvalita  odborné práce při  stanovování  konceptu  a  vhodné použití  územně plánovacích

metod a technik
 míra, jakou může být projekt sloužit za příklad pro jiné lokality nebo projekty
 role urbanisty jako koordinátora a řešitele a jeho přínos k vyřešení zadání

Požadavky na soutěžní práce
 Předkládané práce, projekty nebo realizace musí být schváleny nebo dokončeny po lednu

2002.
 Všechny soutěžní práce musí být přihlášeny na oficiálním formuláři, který je k dispozici na

webové stránce ECTP: http://www.ceu-ectp.org
 Národní asociace jsou oprávněny vybrat práce, které představují nejlepší příklady té které

země. Nominované projekty mohou být vítězi nebo jinak oceněné práce ze soutěží nebo
jiných forem výběru dle dispozic národních asociací.

 Práce mohou být předány výlučně národní asociaci (AUUP ČR). Přímé přihlášení se mimo
národní asociace není možné. Soutěžící musí  předat své práce v termínu dle dispozic
národní asociace. Pro Českou republiku platí termín 31. prosince 2005.

 Soutěžící nemusí být členy AUUP ČR.
 Soutěžní práce musí obsahovat:

1. písemný popis projektu na ne více než 2 stranách A4 v anglickém nebo francouzském
jazyce; 

2. dva  A1  barevné  panely  na  pevném  podkladu  se  srozumitelným  popisem,  jasnou
lokalizací místa projektu a vyobrazeními

Dále soutěžící uvedou
a) jména autorů a vedoucího projektu
b) kontaktní osoby zadavatele projektu, pořizovatele

Národní asociace provede první výběr soutěžních projektů nejpozději do 28. února 2006. 
 

Cena
Evropská  rada  urbanistů  (ECTP)  udělí  vítězům  soutěže  diplomy.  Ceny  budou  uděleny
projektům, které nejlépe splní cíle soutěže. Cena bude udělena autorům projektu a rovněž jeho
zadavatelům (pořizovatelům).

Slavnostní  vyhlášení  proběhne  na  podzim  roku  2006 během  výroční  konference  ECTP v
Seville. Ceremoniál bude náležitě prezentován v médiích. Projekty budou vystaveny.

ECTP se stane vlastníkem soutěžních prací a jejich publikování bude výlučně v kompetenci
výkonného výboru ECTP.

Výběrová komise

Komise pracovala ve složení:

Ing. arch. Petr Vávra – předseda portoy

Ing. arch. Petr Durdík
Ing. arch. Petr Gajdůšek
Ing. arch. Jaroslav Haluza
Ing. arch. Vladimír Klajmon
Ing. arch. Leopold Pšenčík
Ing. Jan Slanina
Ing. arch. Jelena Zemánková

________________________________________________________________________________



Soutěžní práce

Seznam přihlášených prací:

Název práce Autoři kontakt

1 Krajina Hrušovanska
Ing.arch. Ladislav Brožek 
(vedoucí autorského kolektivu), 
Ing. Ludmila Bínová, CSc., Věra 
Novotná, Ing. Michal Burian, Ing. 
Martin Látal, LÖW a spol, s.r.o. - 
Ing. Eliška Zimová, - Dr. Pavel 
Hartl,CSc., - Ing. Martin Beneš, 
Ing. Miloslava Škvarilová, Ing. Jiří 
Vysoudil (řešitelé), Ivana 
Špačková (technické práce)

ladislav.brozek@quick.cz

603 413 153

2 JEZERO MEDARD  - 
KRAJINA NOVÝCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ 

Ing.arch. Pavel Koubek
Ing.arch. Vlasta Poláčková

U24polackova@volny.cz
224 252 740
f 235 355 180

Jednání výběrové komise

1) Předsedou poroty byl zvolen Petr Vávra.
2) Členové poroty se seznámili s předloženými 2 pracemi – prezentační panely, textová

část, formální náležitosti.
3) Práce komise zahájena 17. 1. 2006 v 11.00 a ukončena v 11:55.

Rozhodnutí výběrové komise

Porota jednohlasně doporučuje  k postupu do mezinárodního kola  soutěže na prvním místě
práci „Jezero Medard – krajina nových příležitostí“ autorů ing.arch. Vlasty Poláčkové a ing.arch.
Pavla Koubka. Projekt  zaujal tématem revitalizace vážně nerušené krajiny, svým měřítkem,
hloubkou  rozpracování  a  výtvarnou  formou  posterů.  Porota  ocenila  take,  že  práci  aktivně
podporuje pořizovatel – Karlovarský kraj.

Porota  dále  doporučuje  předsednictvu  AUÚP  zvážit  vhodnost  postoupení  práce  „Krajina
Hrušovanska“  do  mezinárodního  kola  s ohledem  na  obsah  a  prezentaci  díla.  Předložená
dokumentace je v dané podobě nečitelná, výkresy nejsou doplněny legendou, chybí celkový
jasně  a  přehledně  definovaný  výstup  =  návrh  i  širší  souvislosti  zejména  při  deklarované
přeshraniční spolupráci. V kladném případě komise vyžaduje úpravu grafického řešení posterů.

Komise žádá, aby obě práce byly vystaveny v rámci akcí pořádaných AUUP ČR a výsledek
soutěže publikován v odborných časopisech. 

Doporučení výběrové komise

Komise vysoce oceňuje kvalitu a profesionální přístup všech účastníků soutěže. Na základě
poznatků ze zasedání doporučuje Radě AUUP ČR vyhlásit na rok 2006 národní kolo soutěže,
které by inspirovalo více účastníků. V rámci soutěže doporučuje uspořádat besedu s autory, na
kterých by se vysvětlily cíle a priority soutěže z pohledu ECTP, neboť jako v minulém ročníku
nebyly některé myšlenky autorů vhodně a dostatečně srozumitelně prezentovány.

Další informace

Pro další informace kontaktujte Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republiky,
Vít Řezáč: auup@volny.cz, www.urbanismus.cz 

Website: www.ceu-ectp.org ECTP email: secretariat@ceu-ectp.org

________________________________________________________________________________
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