
Studentská soutěž o nejlepší urbanistickou práci
Soutěžní řád

1. Účastníci soutěže
Do  soutěže  se  mohou  přihlásit  studenti  českých  a  slovenských  fakult  architektury a
vysokých škol  obdobného zaměření  (FA ČVUT, FA VUT Brno, FA STU Bratislava,
VŠUP a AVU a další).

2. Předmět soutěže
Do soutěže  mohou  být  přihlášeny práce  uznané  vedoucím ateliéru  jako  urbanistické.
Práce  mohou  být  semestrální,  ročníkové,  bakalářské,  hodnoceny  nebudou  závěrečné
diplomní  projekty.  Hodnotí  se  kreativní  přístup  k řešení  palčivých  urbanistických
problémů. V případě většího počtu prací a výraznější tematické rozdílnosti budou práce
hodnoceny v samostatných kategoriích.

3. Podání přihlášky a vyhlášení výsledků
Práce  se  do  soutěže  přihlašují  vždy v  červnu u  sekretáře  soutěže.  Forma  soutěžního
elaborátu je  stanovena v přihlášce,  kterou vydává vyhlašovatel  soutěže.  Porota  zasedá
nejpozději  do  konce  září.  Výsledky soutěže  budou  vyhlášeny v  říjnu  každého  roku.
Předpokládá  se,  že  oceněné  práce  budou  publikovány  v  odborných  časopisech
(Urbanismus a územní plánování a ABF Forum, Architekt atd.), z každého ročníku bude
vyhotoven sborník a uspořádána výstava v některém z významných veřejných prostorů.
Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen a zahájení výstavy bude spojeno se Světovým
dnem urbanismu - 8. listopadem.

4. Porota
Porotu  sestavuje  vyhlašovatel  soutěže.  Porota  soutěže  musí  být  minimálně  tříčlenná,
přičemž minimálně  dva  porotci  musí  být  odborníci  mimo  účastnící  se  školy.  Z jedné
organizace může být maximálně jeden porotce.

5. Ceny
1. cena 14 000,- Kč
2. cena     7 000,- Kč
3. cena     3 000,- Kč
odměny   6 000,- Kč
Celkem 30 000,- Kč

Finanční prostředky obstarává vyhlašovatel. V soutěži se uděluje první cena v nezměněné
výši,  ostatní  ceny a odměny může porota  přerozdělit.  Počet  udělovaných odměn není
přesně stanoven, přičemž jednotlivá odměna by neměla klesnout pod 1500,- Kč. Ceny
mohou být spojovány se jmény významných osobností českého urbanismu dle rozhodnutí
poroty. O počtu odměněných prací a výši odměny rozhodne porota. Na zabezpečení cen
se podílí zúčastněné školy, MMR ČR, soukromé ateliéry a další odborné instituce.

V Praze dne 15. 5.1996, poslední úprava v Brně 3. 5. 2002.


