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Cena Asociace

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky vyhlašuje 7. ročník urbanistické 
soutěže

Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2014

Cíle soutěže 

Cena  asociace  v  oblasti  územního  a  regionálního  plánování  vyhlášená  AUÚP ČR si  klade  za  cíl
vyzdvihnout takové územně plánovací strategie, dokumentaci nebo realizace, které výrazně přispěly k
zlepšení života ve městech či na venkově. Soutěž tématicky navazuje na mezinárodní soutěž ECTP
Europan Urban and Regional Planning Awards 2014 – 2015.

Hlavní cíle soutěže jsou:

• Ukázat veřejnosti a zejména odborné veřejnosti úspěšné příklady urbanistických projektů a realizací,
díky nimž se vylepšila kvalita života ve městech a venkově v oblasti sociální, ekonomické a v oblasti
životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována roli plánování při hledání energeticky udržitelných
řešení.

• Znázornit rozmanitost a široký záběr současné územně plánovací praxe, regenerací měst a venkova
počínaje, přes územní plány a zásady územního rozvoje 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?

• Demonstrovat  proaktivní  přístup  plánování  při  implementaci  požadavků  na  zmírňování  dopadů
změny klimatu  a  požadavků na  energeticky  udržitelná  řešení  do  rozvojové  politiky  obcí.  Doložit
případné úspěšné projekty, kdy se ve  spolupráci obce s poskytovateli energetických médií podařilo
snížit uhlíkovou stopu sídla.

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

• Vyzdvihnout rostoucí význam konceptu „územní soudržnosti“ a ukázat na příkladech studií, plánů a
projektů,  jak  urbanisté  a  další  aktéři  územního  rozvoje  dokážou  v  dnešním  propojeném  světě
formulovat společné vize napříč hranicemi.

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, nemusí mít „evropský rozměr“.

Kritéria posuzování

Soutěž  bude  vyhodnocovat  porota  jmenovaná  AUÚP  ČR  z  odborné  veřejnosti.  Porota  může  dle
charakteru  přihlášených  prací  udělit  ceny  v různých  kategoriích.  Při  posuzování  budou  zohledněna
následující kritéria:

• aplikace  principů  udržitelného  rozvoje,  zejména  s  ohledem  na  environmentální  problematiku  při
vystižení  hlavních  socioekonomických  přínosů  pro  obyvatele  ve  smyslu  pohody  prostředí,  vyšší
bezpečnosti a větší efektivnosti,

• originalita a nekonvenčnost v řešení projektu,
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• 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

• Práce mohou být předány výlučně AUUP ČR. 
• Soutěžící nemusí být členy AUÚP ČR.
• Předkládané práce musí být schváleny nebo dokončeny po lednu 2013.
• Všechny soutěžní práce musí být přihlášeny na oficiálním formuláři, který je k dispozici na webové

stránce www.urbanismus.cz

Soutěžní práce musí obsahovat:
• Písemný  popis  projektu.  Popis  bude  na  ne  více  než  4  stranách  A4  včetně  názvu,  případně

tabulek  a referencí.  Text bude v  DOC formátu (MS Word),  font  Times New Roman 12 pt  pro
názvy a 11 pt pro text. Nepoužívejte záhlaví a zápatí! Všechny okraje 2,5 cm (1 inch).

• Dva  A1  barevné  panely  (nejlépe  na  šířku)  na  pevném  podkladu  umožňujícím  vystavení  se
srozumitelným popisem, jasnou lokalizací místa projektu a vyobrazeními, popis v češtině (případně
angličtině či francouzštině).

• Jeden  CD-ROM  s  elektronickou  verzí  a)  obou  panelů,  b)  každého  použitého  obrázku  zvlášť,
vyobrazení,  loga zvlášť,  c) textu popisu dle bodu 1. Jiný doplňující  materiál  není omezen (videa,
brožury apod.).

• Jména a adresu autorů nebo vedoucího týmu, kontakt na pořizovatele dokumentace a na starostu
obce, resp. jeho zástupce v oblasti plánování.

• Výčet spoluautorů mladších 38 let, pokud se na pracích zúčastnili.

Harmonogram soutěže

Vyhlášení soutěže 15. srpna 2014
Odevzdání soutěžních prací 15. října 2014
Zasedání poroty listopad 2014
Vyhlášení výsledků, výstava podzimní seminář Asociace 2014
Předání cen jarní seminář Asociace 2015

Porota

Porota bude složena ze zástupců AUÚP ČR:
Petr Gajdušek, Jaroslav Haluza, Jana Kaválková, Milan Košař, Pavel Koubek, Filip Novosád, Ivan Vorel

Cena

AUÚP ČR udělí  vítězům soutěže  diplomy.  Ceny budou uděleny projektům, které nejlépe  splní  cíle
soutěže. Cena bude udělena autorům projektu a rovněž jeho zadavatelům (pořizovatelům).
Slavnostní předání cen proběhne na jaře 2015 během konference AUÚP ČR. Ceremoniál bude náležitě
prezentován v médiích. Projekty budou vystaveny na podzimním semináři AUUP ČR.
AUÚP  ČR  se  stane  vlastníkem  soutěžních  prací  a  jejich  publikování  bude  výlučně  v kompetenci
předsednictva AUÚP ČR.
Vítězové  či  další  ocenění  budou  navrženi  předsednictvu  AUÚP  ČR  na  nominaci  do  mezinárodní
soutěže ECTP.
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Poplatek

Za účast v národním kole se nevybírá žádný poplatek.

Odevzdání práce

Práce se zasílají nebo osobně předávají na adrese sídla Asociace (Perucká 11a, Praha 2) nebo na 
kontaktní adrese Thákurova 7, Praha 6.  Pro osobní předání doporučujeme telefonickou domluvu na 
čísle 603 829 311 (Vít Řezáč). Práce musí být vyhlašovateli předány nejpozději v den stanovený pro 
odevzdání prací. 

Informace

Pro další informace kontaktujte Asociaci pro urbanismus a územní plánování České republiky.

website: www.urbanismus.cz 
e-mail: info@urbanismus.cz nebo auup@volny.cz 
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