PROTOKOL O PRŮBĚHU
architektonicko-urbanistické soutěže
”Praha – Nové Háje
Metamorfóza městského prostoru”
__________________________________________________________________________
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo v sídle Fakulty architektury ČVUT v Praze
dne 21. 7. 2009. Jednání bylo zahájeno v 10 hodin.
Činnost zahájila porota v tomto složení:
Přítomni:

Ing. arch. Jana Janíková
Doc. Ing. arch. Tomáš Brix
Akad. arch. Vladimír Kružík
Ing. Hana Machová (sekretář)

Omluveni: Ing. arch. Jan Žlábek (přezkušovatel)
Ing. Jiří Voslář (náhradník)
Na základě zprávy přezkušovatele byli členové poroty seznámeni s 5 návrhy, které splnily
podmínky zadání soutěže.
Vzhledem k tomu, že téma zpracovali také někteří studenti Fakulty architektury ČVUT Praha
v rámci práce v ateliérech (celkem 14 prací), rozhodli se porotci shlédnout a případně
odměnit také tyto návrhy, avšak mimo soutěž.
Porota se usnesla, že bude hlasovat ve složení – Ing. arch. Jana Janíková, Doc. Ing. arch.
Tomáš Brix a Akad. arch. Vladimír Kružík.
Soutěžní porota si připomněla kritéria hodnocení soutěže (dle soutěžních podmínek), podle
kterých bude postupovat při hodnocení soutěžních návrhů.
Členové poroty se podrobně seznámili s návrhy studentů obou skupin soutěžních návrhů –
těch, které splnily soutěžní podmínky a těch, které mohou být hodnoceny mimo soutěž,
pokud to porotci uznají za vhodné.
V rámci hodnotícího zasedání soutěžní poroty proběhla dvě kola hlasování. V prvním kole se
porotci podrobně seznámili s návrhy, kterým nalepením barevných lístků dávali své hlasy.
Po prvním kole proběhla diskuse nad jednotlivými soutěžními návrhy, která vyústila
v hodnocení druhého a tedy závěrečného kola. To určilo pořadí soutěžních návrhů.
Jednomyslně bylo všemi přítomnými porotci rozhodnuto o tomto pořadí:
1. místo – návrh č. 2
2. místo – návrh č. 1
3. místo – návrh č. 5

Po hodnocení návrhů, které splnily zadání soutěžních podmínek, přistoupila porota
k posuzování návrhů mimo soutěž. Po podrobné rozpravě nad 14 nesoutěžními návrhy
rozhodla porota udělit mimořádnou odměnu mimo soutěž návrhu označenému číslem 19.

V souladu se soutěžními podmínkami odsouhlasili porotci jednomyslně udělení cen a odměn
soutěžním návrhům takto:
Ceny:
1. místo – 30.000 Kč
2. místo – 20.000 Kč
3. místo – 10.000 Kč
Mimořádná odměna :
Návrh č. 19 – 15.000 Kč
Následně proběhlo otevírání obálek se jmény jednotlivých autorů, a to s tímto výsledkem:
Autorkou soutěžního návrhu č. 1 je Tereza Dědková.
Autorem soutěžního návrhu č. 2 je Markéta Sekerová a Jan Slanina.
Autorem soutěžního návrhu č. 3 je Petr Sobotka.
Autorem soutěžního návrhu č. 4 je Jiří Lasovský.
Autorem soutěžního návrhu č. 5 je Miroslav Klofáč.
Autorem návrhu oceněného mimo soutěž je Ing. Jakub Běšák.

