
PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ POROTY 
K     SOUTĚŽNÍM NÁVRHŮM O CENU  ASOCIACE 

V     OBLASTI ÚZEMNÍHO A REGIONÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
VYHLÁŠENÉ AUÚP ČR 

Znojmo, dne 20.11.2013

Složení poroty:
Předseda: Ing. arch. Petr Gajdušek

Členové: Ing. arch. Jaroslav Haluza
   Ing. arch. Jana Kaválková
   Ing. arch. Milan Košař
   Ing. arch. Pavel Koubek

Ing. Vladimír Mackovič
Ing. Filip Novosád

Do soutěže byly přihlášeny čtyři soutěžní návrhy:

1. Děčín - Podmokly
- autor: Ateliér URBI, s.r.o., Brno, Ing. arch. Jana Benešová, Ing. Hana Zemanová, 

Ing. Daniel Matějka, Ing. Rostislav Košťál

2. Park Čtyři dvory, České Budějovice 
- autor: Ing.  Hana  Zemanová,  Ing.  Daniel  Matějka,  Ing.  arch.  Jana  Benešová,

Ing. Lukáš Lattenberg

3. Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje 
- autor: Ateliér T-PLAN, s.r.o., Praha, Doc. Ing. arch. Ivan Vorel CSc.

4. Územní studie Posouzení  umístění  záměrů  velkých  plošných  a  prostorových  rozměrů
v krajině Moravskoslezského kraje 

- autor: Lőw & spol, s.r.o., Brno

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.

Pro  hodnocení  soutěžních  návrhů  byl  použit  pro  předběžné  posouzení  bodový  systém,  založený
na hodnocení kriterií uvedených v soutěžním řádu Ceny Asociace: 

I. Aplikace principů udržitelného rozvoje

II. Originalita a nekonvenčnost

III. Kvalita odborné práce při stanovení koncepce

IV. Využitelnost jako vzor / příklad

V. Role urbanisty jako koordinátora a jeho přínos

Všemi hlasy členů poroty bylo kritérium „V. Role urbanisty jako koordinátora a jeho přínos“ vyřazeno
z důvodu nemožnosti toto kritérium objektivně u všech prací ohodnotit. 

Jednotlivým kriteriím bylo  přiděleno bodové  hodnocení  ve  stupnici  0-4,  kdy 4  je  nejvyšší  počet
dosažených bodů. Bodování proběhlo u jednotlivých porotců tajně.
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Součtem bodového hodnocení prací podle jednotlivých kritérií bylo určeno konečné pořadí návrhů:

1. pořadí - Obnova historické části Děčína – Podmokly (97 bodů)

2. pořadí - Park Čtyři dvory, České Budějovice (92 bodů)

3. pořadí - Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (51 bodů)

4. pořadí - Územní studie Posouzení umístění záměrů velkých plošných a prostorových 
rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje (35 bodů)

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 nenominovat
žádnou z hodnocených prací. Zároveň doporučuje zveřejnit protokol o hodnocení soutěžních návrhů,
případně vlastní soutěžní návrhy v Aktualitách a na webových stránkách Asociace. 

Dále porota radě AUÚP doporučuje:

 aby v příštích ročnících byly soutěžní návrhy v elektronické podobě zasílány členům poroty
v předstihu minimálně 14 dnů před zasedáním poroty, 

 vypustit kritérium V. Role urbanisty jako koordinátora a jeho přínos,

 zvážit možnost finančního ocenění vybraných soutěžních prací již v národním kole a navrhuje
předložit shromáždění návrh na pověření předsednictva (rady) stanovením pravidel oceňování
soutěžních prací. 

  

Hodnocení projektů:

Práce umístěná na 1. místě - 

Územní studie Obnova  historické  části  Děčína  –  Podmokly  –  návrh  byl  vysoko  hodnocen  za
využití potenciálu historického městského prostoru zahrnující jeho revitalizaci s úpravami veřejných
prostorů, citlivé začlenění přírodního prvku vodního toku a stávající zeleně, doplnění a sanaci stávající
zástavby,  včetně řešení dopravní obsluhy území.  Porota dále ocenila dobrou vypovídací  schopnost
prezentace, je však přesvědčena, že návrh nemá předpoklady uspět v mezinárodní konkurenci.

Práce umístěná na 2. místě - 

Územní studie Park  Čtyři  dvory,  České  Budějovice –  návrh  byl  kladně  hodnocen  jako  dobrý
a následování hodný příklad řešení přechodu zastavěného území (sidliště) do volné krajiny návrhem
celoročně aktivně rekreačně využitelného území pro obyvatele přilehlých částí sídliště i celého města,
na místě dnes nevyužívaného a neobhospodařovaného území s náletovou zelení. Porota ocenila rovněž
dobrou vypovídající schopnost prezentace. 

Práce umístěná na 3. místě - 

Územní  studie  Cílové  charakteristiky  krajiny  Moravskoslezského  kraje –  návrh  byl  vysoce
hodnocen zejména s ohledem na to, že se jedná o pilotní studii obsahující návrh metodických postupů
pro  vymezování  cílových  charakteristik  krajiny.  Porota  ocenila  tuto  práci  jako  jeden  z  možných
příkladů využitelných v urbanistické praxi. Současně konstatovala, že tato práce je charakteru územně
plánovacího podkladu pro stanovování urbanistické koncepce. 
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Práce umístěná na 4. místě - 
Územní studie Posouzení umístění záměrů velkých plošných a prostorových rozměrů v krajině
Moravskoslezského  kraje  – rovněž  tato  práce je  charakteru  územně  plánovacího  podkladu
pro stanovování urbanistické koncepce. Porota konstatovala,  že ze způsobu její prezentace
není zřejmý přístup autora k řešení této problematiky. 

Ve Znojmě, 20. listopadu 2013

Ing. arch. Petr Gajdušek …………………………….

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

Ing. arch. Jana Kaválková …………………………….

Ing. arch. Milan Košař …………………………….

Ing. arch. Pavel Koubek …………………………….

Ing. Vladimír Mackovič …………………………….

Ing. Filip Novosád …………………………….
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