
PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ POROTY 
K     SOUTĚŽNÍM NÁVRHŮM 3. ROČNÍKU CENY  ASOCIACE

V     OBLASTI ÚZEMNÍHO  A REGIONÁLNÍHO
PLÁNOVÁNÍ VYHLÁŠENÉ AUÚP ČR 

ZE DNE 7.10.2009 

Složení poroty:
Předseda Ing. arch. Petr Durdík
Místopředseda: Ing. arch. Milan Körner CSc
Členové: Ing. arch. Jaroslav Haluza

   Ing. arch. Alena Hořejší 
   Ing. arch. Pavel Koubek

Ing. arch. Jelena Zemánková

Do soutěže bylo přihlášeny dva projekty:
1. Územní studie Hostýn – autor Ing. J. Haluza
2. Regenerace sídliště Fifejdy Ostrava – autor Ing. arch. I. Seitzová

Po  prověření  soutěžních  návrhů  porota  konstatovala,  že  soutěžní  návrhy  splnily  všechny
požadované náležitosti, tj. návrhy obsahují písemný popis projektu, 2 x A1 barevné panely,
CD rom s elektronickou podobou dokumentace a identifikační údaje o autorech, pořizovateli
a představiteli obce.

Po  delší  diskuzi  se  porota  rozhodla,  že  pro  hodnocení  soutěžních  návrhů  použije  jako
předběžné posouzení bodový systém, založený na kriteriálním hodnocení. Všemi hlasy poroty
byla odsouhlasena tři následující kritéria:

- Koncepční přínos  a kvalita navrženého řešení
- Vypovídací schopnost a srozumitelnost, grafická prezentace a schopnost zaujmout
- Participace s veřejností

Kritériím nebylo  přiřazeno  žádné bodové zvýhodnění  a  bylo  konstatováno,  že  budou mít
stejnou hodnotu. Jednotlivé návrhy byly hodnoceny ve stupnici 1 – 5, kde pět bodů je nejlepší
ohodnocení. Hodnocení bylo tajné.

Výsledný počet bodů je obsažen v následující tabulce:

kriterium
I

kriterium
II

kriterium
III 

součet

č. 1
Hostýn

20 12 7 38

č.2
Ostrava Fifejdy

11 11 16 38



Oba návrhy obdržely shodný počet bodů a umístily se na stejném místě.

Dále porota rozhodovala o tom,  zda má být  některý z návrhů nominován do mezinárodní
soutěže ECTP. Jednomyslně bylo rozhodnuto, že ani jeden z návrhů porota nedoporučí pro
účast v mezinárodní soutěži.

Závěrečné doporučení poroty:

Vzhledem k  formě  zpracování  témat  soutěžních  návrhů  porota  doporučuje  předsednictvu
AUUP nenominovat ani jeden z návrhů do mezinárodní soutěže ETCP.

Hodnocení  projektů:

Návrh č. 1 - Vysoké Územní studie Hostýn – autor Ing. J. Haluza
Koncepční  přínos návrhu spočívá  ve snaze segregovat  funkce duchovní  od doprovodných
funkcí komerčních,  očistit  území  od nevhodných pohledově exponovaných zásahů (větrná
elektrárna) a organizovat pěší a obslužnou dopravu pietního místa. Téma regenerace poutního
místa je v každém případě zajímavé a v současné době dost opomíjené.
Ve svém grafickém provedení a sdělnosti navržené koncepce je však návrh nepřesvědčivý
a ve výsledném zobrazení detailů nepřehledný. 
Participace s veřejností není doložena.
Návrh porota nepovažuje za tak kvalitní a přesvědčivý, aby byl nominován do mezinárodní
soutěže ETCP.

Návrh č. 2 - Regenerace sídliště Fifejdy Ostrava – autor Ing. arch. I. Seitzová
Návrh regenerace sídliště Fifejdy není proklamovaným regeneračním procesem, omezuje se
pouze na úpravy parteru mezi objekty. Koncepce úprav parteru je zmíněna pouze verbálně,
není podložena situačním řešením a nelze zodpovědně zhodnotit přínos navrhovaného řešení.
Grafické zobrazení se omezuje pouze na fotodokumentaci, jednotlivé záběry sice dokumentují
prostorové řešení úprav parteru, chybí však celkový kontext území.
Participace s veřejností je doložena.
Návrh porota nepovažuje za tak kvalitní a přesvědčivý, aby byl nominován do mezinárodní
soutěže ETCP.

V Uherském Hradišti dne 7.10.2009

Ing. arch. Petr Durdík ………………………….……

Ing. arch. Milan Körner CSc ………………………….…….

Ing. arch. Jaroslav Haluza ………………………….……

Ing. arch. Alena Hořejší ………………………….……

Ing. arch. Pavel Koubek ………………………….……

Ing. arch. Jelena Zemánková ………………………….……
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