
 PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ POROTY 
K     SOUTĚŽNÍM NÁVRHŮM O CENU  ASOCIACE 

V     OBLASTI ÚZEMNÍHO A REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
VYHLÁŠENÉ AUÚP ČR 

Český Těšín, dne 7.11.2012

Složení poroty:
Předseda: Ing. arch. Jaroslav Haluza 
Členové: Ing. arch. Pavel Koubek

   Ing. arch. Petr Gajdušek
   Ing. arch. Milan Košař
   Ing. arch. Ivan Vorel

Ing. Filip Novosád
                       Ing. Vladimír Mackovič
                       Ing. arch. Petr Vávra

Do soutěže bylo přihlášeno sedm projektů:
1. Park u Plzeňské brány Rokycany 

- autor: Architektonické studio HYSEK, s.r.o. , Ing. arch. Oldřich Hysek, Pořizovatel: MěÚ 
Rokycany, Šárka Kozlerová

2. Územní plán Blansko 
- autor: Atelier Urbi, Ing.arch. J. Benešová; pořizovatel: MěÚ Blansko, Ing. arch. Jiří Kouřil

3. Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti 
- autor: Město Uherské Hradiště, Ing. Pavel Šupka; pořizovatel: Město Uherské Hradiště , Ing.
Pavel Šupka

4. Dopravní studie projektu „Brána k sousedům“ 
- autor: REGIO projektový ateliér s.r.o, Ing. arch. Jana Šejvlová; pořizovatel: KÚ 
Královehradeckého kraje,  Ing. Miloslav Roman

5. Analýza soustavy veřejných prostorů města Pardubice
autor: DHV ČR, spol. s.r.o,  Ing. arch. Veronika Šindlerová, pořizovatel: Magistrát města 
Pardubice, Ing. arch. Jiří Raška 

6. Nová krajina Ústecka po těžbě -  Jezero Milada a Ocelárna 
- autor: Ateliér Charvát s.r.o., Ing. arch. Vladimír Charvát; pořizovatel: Město Chabařovice, 
starosta Mgr. Josef Kusebauch

7. Malé náměstí v Železném Brodě 
- autor: Atelier URBI spol. s.r.o., Ing. arch Jana Benešová; pořizovatel: MěÚ  Železný Brod, 
Ing. Daniel Mach

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 s elektronickou
podobou dokumentace a identifikační údaje o autorech, pořizovateli a představiteli obce.

Po podrobném prostudování jednotlivých návrhů, se porota vzhledem velmi rozdílné obsahové náplni
soutěžních návrhů, rozhodla rozdělit práce do dvou skupin: 
1.skupina – soutěžní návrhy řešící celé obce, popř. území větší 

 Územní  plán  Blansko,  Dopravní  studie  projektu  „Brána  k sousedům“,  Analýza  soustavy
veřejných  prostorů  města  Pardubice,  Nová krajina  Ústecka  po  těžbě  -   Jezero  Milada a
Ocelárna, 

2. skupina – soutěžní návrhy řešící urbanistický detail 
 Park u Plzeňské brány Rokycany, Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště

v Uherském Hradišti, Malé náměstí v Železném Brodě
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Na základě posouzení soutěžních návrhů 1.skupiny porota konstatuje, že jednotlivé práce nenaplňují
dostatečně všechna kritéria posuzování.
Po  posouzení  soutěžních  návrhů  ve  druhé  skupině  porota  konstatuje,že  u  těchto  návrhů  již  jsou
dostatečně naplněna většina kritérií stanovených pro posuzování soutěžních návrhů.

Na základě výše uvedeného porota doporučuje ocenit v rámci soutěže o cenu Asociace tyto dvě práce,
které nejlépe splňují kritéria stanovená pro posuzování (bez určení pořadí):

Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti 
- autor: Město Uherské Hradiště, Ing. Pavel Šupka; pořizovatel: Město Uherské Hradiště , Ing.
Pavel Šupka
Malé náměstí v Železném Brodě 
- autor: Atelier URBI spol. s.r.o., Ing. arch Jana Benešová; pořizovatel: MěÚ  Železný Brod, 
Ing. Daniel Mach

Závěrečné doporučení poroty:
Dále porota rozhodovala o tom,  zda má být  některý z návrhů nominován do mezinárodní  soutěže
ECTP. Členové poroty doporučují Radě Asociace pro urbanismus a územní plánování  nominovat obě
vybrané práce, s tím, že je na Radě Asociace ponecháno, kolik prací bude do soutěže ECTP odesláno. 
Dále porota doporučuje, aby návrhy byly upraveny v souladu se soutěžními podmínkami ECTP, tj.,
aby  byly  opatřeny  jazykovou  mutací  podle  pokynů  vypisovatele.  Dále  se  doporučuje  zveřejnit
protokol  o hodnocení  soutěžních  návrhů,  případně  vlastní  soutěžní  návrhy  v  Aktualitách  a  na
webových stránkách Asociace.  Dále porota doporučuje zvážit přehodnocení kritérií pro posuzování
prací v rámci národní soutěže AUÚP (cena Asociace). 

Hodnocení  projektů:

Park Rochus – revitalizace bývalého vojenského cvičiště v Uherském Hradišti 
Porota oceňuje již částečnou realizaci díla, originalitu a nekonvenčnost řešení, aplikaci 
principů udržitelnosti rozvoje území ve vlastním řešení i naplňování při realizaci, příznivé 
skloubení urbanistického řešení s ochranou přírody(EVL), soutěžní návrh může být využit 
jako příklad pro řešení obdobných lokalit.

Malé náměstí v Železném Brodě 
Porota kladně hodnotí velmi citlivý přístup autorů k řešení stávající zástavby a dostavby  
náměstí včetně řešení veřejných prostranství (snad až na diskutabilní výšku objektu 02 a 04),  
a zabývá se i detailem řešení drobné architektury. Po grafické stránce je velmi dobře pracován 
a může být vhodným příkladem pro řešení obdobných prací.

V Českém Těšíně,  7. listopadu 2012

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

Ing. arch. Pavel Koubek              …………………………….

Ing. arch. Petr Gajdušek …………………………….

Ing. arch. Milan Košař               …………………………….

Ing. arch. Ivan Vorel …………………………….

Ing. Filip Novosád …………………………….

Ing. Vladimír Mackovič                      ………………………………

Ing. arch. Petr Vávra                                  …………………….
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