
Studentská soutěž Urban Design Award

Soutěžní řád

1. Vyhlašovatel soutěže  

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Sídlo: Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. arch. Vít Řezáč
Tel: + 420 603 829 311
E-mail: rezac@fa.cvut.cz
IČ:
DIČ:
Spoluvyhlašovatelé soutěže: vysoké školy s programem výuky v oboru urbanismu

a územního plánování, které uhradily příspěvek spoluvyhlašovatele pro 
příslušný ročník soutěže.

Partner soutěže: Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky

Sekretář soutěže je jmenován vyhlašovatelem soutěže.

2. Předmět a účel soutěže  
Účelem  soutěže  je  vzájemné  porovnání  výsledků  ateliérové  tvorby
v mezinárodním  kontextu.  Do  soutěže  mohou  být  přihlášeny  práce  uznané
vedoucím ateliéru  jako  urbanistické.  Práce  mohou  být  semestrální,  ročníkové,
bakalářské. Hodnoceny nebudou závěrečné diplomní projekty. 

3. Druh soutěže a způsob vyhlášení  
Soutěž je neanonymní a je vyhlášena na internetových stránkách vyhlašovatele a 
spoluvyhlašovatelů.  
Oceněné  práce  budou  publikovány  v  odborných  časopisech  (Urbanismus  a
územní  plánování  a  ABF  Forum,  Architekt  atd.).  Z každého  ročníku  bude
vyhotovena zpráva o plnění a budou uspořádány výstavy na všech zúčastněných
školách a akcích partnera. 

Jazyk soutěže
Soutěžní  návrhy  je  možné  předložit  v mateřském  jazyce.  Anotace  práce  se
doporučuje předložit v anglickém jazyce. 



4. Účastníci soutěže  
Do  soutěže  se  mohou  přihlásit  studenti  denního  studia  evropských  fakult
architektury a vysokých škol obdobného zaměření (FA ČVUT, FA VUT Brno,
FA STU Bratislava, VŠUP a AVU a další).

5. Požadované části práce, obsah  
Forma a obsah soutěžního elaborátu je stanoven v přihlášce, kterou vydává 
vyhlašovatel soutěže. 
Práce se odevzdávají v deskách formátu A3 (větší výkresy do formátu složeny). 
Navazuje-li práce na projekt z předchozího studia, soutěžící doloží dokumentaci, 
ze které budou tyto souvislosti zřejmé.

6. Způsob odevzdání soutěžních návrhů  
Práce se do soutěže přihlašují u sekretáře soutěže dle termínu vyhlašovatele. 
Soutěžní projekty lze odevzdat kterýkoliv pracovní den sekretáři soutěže nebo na

místo určené spoluvyhlašovatelem. V případě odeslání poštou 
vyhlašovateli musí být zásilka podána nejpozději v konečný den lhůty pro 
odevzdání.

7. Kritéria hodnocení  
Hodnotí se kreativní přístup k řešení palčivých urbanistických problémů. 
V případě většího počtu prací a výraznější tematické rozdílnosti mohou být práce 
hodnoceny v samostatných kategoriích.
Kritéria, podle kterých budou soutěžní projekty vyhodnocovány, se stanovují bez 
pořadí významnosti následně:
- kvalita celkového řešení umístění souboru staveb v území (řešení širších 
územních/urbanistických souvislostí),
- komplexní urbanistická  a architektonická kvalita návrhu,
- hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení.

8. Porota  
Porotu a počet porotců určuje vyhlašovatel soutěže. Porota soutěže musí mít lichý
počet členů a být minimálně pětičlenná, přičemž většinu porotců musí tvořit 
odborníci mimo účastnící se školy včetně zástupce partnera. Porotci ze 
zúčastněných škol se losují na veřejné akci partnera. V případě, že je škola 
zastoupena v porotě třikrát za sebou, je z následujícího losování vyloučena. 
Z jedné organizace může být maximálně jeden porotce. Předsedu poroty zvolí 
porotci na svém prvním zasedání.

9. Ceny a odměny  

1. cena 16 000,- Kč
2. cena     9 000,- Kč
3. cena     6 000,- Kč
odměny   9 000,- Kč
Celkem 40 000,- Kč



Finanční  prostředky  na  ceny  a  zabezpečení  průběhu  soutěže  obstarávají
vyhlašovatel,  partner  a  spoluvyhlašovatelé.   V soutěži  se  uděluje  první  cena
v nezměněné  výši,  ostatní  ceny  a  odměny  může  porota  přerozdělit.  Počet
udělovaných odměn není přesně stanoven, přičemž jednotlivá odměna by neměla
klesnout  pod  1500,-  Kč.  Ceny  mohou  být  spojovány  se  jmény  významných
osobností českého urbanismu dle rozhodnutí poroty. O počtu odměněných prací a
výši odměny rozhodne porota.  Na zabezpečení  cen se podílí  zúčastněné školy,
MMR ČR, soukromé ateliéry a další odborné instituce.

10. Základní termíny soutěže  
Soutěž se vyhlašuje vždy v květnu příslušného roku. Datum odevzdání soutěžních
projektů soutěžícími stanovuje vyhlašovatel. Porota zasedá nejpozději do konce 
kalendářního roku. Výsledky soutěže budou vyhlášeny do 3 měsíců po konání 
hodnotícího zasedání poroty. 
.

11. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek  
Svou  účastí  v  soutěži  potvrzují  vyhlašovatel,  sekretář  soutěže,  porotci,  že  se
seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní
podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít. 
Odevzdáním  soutěžních  projektů  vyslovují  soutěžící  souhlas  se  všemi
podmínkami  soutěže  jakožto  smlouvy  a  s  rozhodnutími  soutěžní  poroty,
učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním  soutěžních  návrhů  vyslovují  soutěžící  souhlas  s  bezplatnou
reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a
jejích výsledků.

12. Schválení soutěžních podmínek  
Tento  Soutěžní  řád  byl  projednány  a  odsouhlasen  vyhlašovatelem,  spolu-
vyhlašovateli a partnerem dne 30.6. 2014. 

Tento soutěžní řád nahrazuje řád z 15. 5.1996, ve znění úpravy z 3. 5. 2002 a 30.6. 2012 
a 30. 6. 2019.


