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ABSTRAKT 

METODA ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE JAKO NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

PROSTORU 

Cílem disertační práce bylo vyhodnocení metody výběru nejvhodnějšího architektonického 

návrhu formou architektonické soutěže. Výzkum byl zaměřen na architektonické soutěže, 

jejichž předmětem byly úpravy veřejných prostranství a stavby určené pro využití 

veřejností. 

Výzkum byl proveden na vzorku architektonických soutěží, které proběhly od roku 2002 do 

roku 2012 v rámci soutěže o Cenu Petra Parléře, vyhlašované Společností Petra Parléře. 

Soutěž vznikla v roce 2002 jako veřejně prospěšný projekt s akcentem na prezentaci a 

propagaci možností architektury při obnově veřejných prostranství a probíhá po více než 

deset let podle podobných pravidel. Disertační práce mapuje historii soutěže o Cenu Petra 

Parléře a zkoumá aplikaci jejích výsledků. Jádrem výzkumu byla případová studie této 

konkrétní soutěže, jejímž cílem bylo zjistit podrobnější informace o soutěži od jejích 

účastníků formou dotazníku, kterým byli osloveni vítězové soutěže a všechna města, která 

ze soutěže získala oceněné návrhy. Výzkum se zaměřil na to, jestli je možné určit, jaké 

faktory v průběhu soutěže ovlivňují úspěch výsledku a jak hodnotí soutěž oslovení autoři 

soutěžních návrhů a zadavatelé soutěžních témat z měst. 

Odpovědi na základní otázky výzkumu potvrdily smysluplnost této soutěže jako součásti 

spektra architektonických soutěží. Soutěž o Cenu Petra Parléře obohatila českou soutěžní 

kulturu o model soutěže, který pomáhá městům vyzkoušet si architektonickou soutěž za 

výhodných ekonomických podmínek a bez rizika velkých ztrát při neúspěchu. Potvrdilo se, 

že města, která si soutěž jednou vyzkoušela, dále tuto formu výběru nejlepšího 

architektonického řešení využívají. Na druhou stranu s sebou metoda architektonické 

soutěže nese problémy a rizika pro všechny účastníky. Při přípravě soutěže, v jejím 

průběhu i při využití výsledků je možné vhodným postupem tato rizika a problémy 

zmírňovat a odstraňovat. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

architektonická soutěž, soutěžní návrh, soutěžní řád, soutěžní podmínky, veřejná zakázka, 

veřejný prostor, veřejné prostranství  
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ABSTRACT 

METHOD OF ARCHITECTURAL COMPETITION AS A PLANNING INSTRUMENT  

FOR PUBLIC SPACES 

The aim of the thesis is to evaluate methods for selecting the most appropriate architectural 

design in the form of architectural competition. The research was focused on architectural 

competitions whose main focus was the modification of public spaces and buildings used by 

the general public. 

The research was conducted on a sample of architectural competitions that took place from 

2002 to 2012 as part of Petr Parléř Award, sponsored by the Petr Parléř Society. The 

competition began in 2002 as a public works project with a focus on the presentation and 

promotion of architectural possibilities in the renovation the public spaces. It has run for 

more than a decade according to similar rules. The thesis traces the history of the 

competition for the Petr Parléř Award and explores the application of its results. The core 

of the research is a case study of this particular competition, and the aim of which is to 

obtain more detailed information from the participants using a questionnaire. The winners, 

as well as the municipalities that received the winning architectural designs, were 

addressed in this questionnaire. The research focused on whether or not it is possible to 

determine what factors during the competition played a main role in affecting the 

successive results, and how both the addressed authors of the competing architectural 

designs and the contracting authority of the competition subjects representing the 

municipality assess the competition. 

Answers to the basic questions of the conducted research confirmed the meaningfulness of 

this competition as part of the spectrum of architectural competitions. The competition for 

the Petr Parléř Award enriched the Czech competition culture with a model that helps 

municipalities experience an architectural competition under favourable economic 

conditions, and without the risk of large losses in case of failure. The research confirmed 

that the municipalities, after having tried the competition, began implementing this method 

of selection of the best architectural solution. On the other hand, the method of the 

architectural competition carries certain issues and risks for all participants. By 

implementation of an appropriate process it is possible to reduce or eliminate such issues 

and risks in the preparation and competition stages, as well as when utilizing the results. 
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diskuse kolem nich svědectvím o hodnotách a postojích společnosti a ukazují na širší 

společenské souvislosti, které architektura odráží, reprezentuje a zhmotňuje. Všechny tyto 
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1 ÚVOD A PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU PROBLEMATIKY 

Koncepce rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 

území, stejně jako stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků na 

využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny, je úkolem územního plánování, 

který je stanoven stavebním zákonem (Česko, 2006).1 Městské inženýrství zahrnuje (podle 

Šrytr, 1998, s. 12) metodiku řešení a rozhodování o všech základních technických, 

technicko-ekonomických a technicko-ekologických problémech spojených se zajištěním 

provozu měst a obcí.2 Technické vybavení území musí být v souladu s požadavky na 

estetickou a architektonicko-urbanistickou kvalitu vystavěného prostředí, s hlavním 

důrazem na hodnotu veřejného prostoru. 

Pro územně plánovací, urbanistické a architektonické činnosti stejně jako pro činnosti 

v oblasti technické obsluhy území, oblasti ekonomické nebo provozní existují různé 

přístupy, vycházející z odlišné podoby, potřeby a historického vývoje sídel. Jedním 

z dlouhodobě využívaných postupů při výběru vhodného řešení z většího počtu variant a 

rozhodování o výběru toho nejlepšího návrhu je architektonická soutěž (soutěž o návrh). 

Metoda soutěže jako způsobu, jak vybrat nejlepší architektonický návrh nebo řešení 

architektonického problému, se používá již přinejmenším 2460 let.3 Zájem o 

architektonické soutěže existuje v každé době. V časech nepříznivých ekonomických 

podmínek se ještě zvyšuje, protože autoři soutěžních návrhů od účasti v soutěži očekávají 

šanci na získání zakázky nebo alespoň veřejnou prezentaci své práce. Rovněž veřejnost se o 

architektuře dozvídá z komentářů a výsledků soutěží, které jsou ve vyspělých zemích široce 

publikovány.  

Architektonické soutěže u nás jsou medializovány většinou jen tehdy, pokud se k soutěži 

váže nějaký společensky zajímavý příběh. Přitom „architektonické soutěže a prezentace i 

realizace jejich výsledků mohou oslovit široké publikum a podněcují veřejnou rozpravu o 

                                                             
1 ČESKO,2006. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (Stavební zákon). 

2 ŠRYTR, P. a kol. 1998. Městské inženýrství (1). Praha, Academia, s. 12. 

3 Za první doloženou soutěž v historii architektury se považuje návrh na válečný památník po 
Perských válkách na Akropoli z roku 448 př. Kr. 
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architektonické tvorbě“, jak o tom píše v jednom z mála českých textů obecněji zaměřených 

na architektonické soutěžení historik architektury Rostislav Švácha (2009).4  

Přestože s nějakým výsledkem architektonické soutěže jsou v každodenním životě 

konfrontováni všichni uživatelé vystavěného prostředí v naší zemi, odborných textů 

analyzujících architektonickou soutěž jako metodu a interpretujících výsledky aspoň 

velkých a významných soutěží je velmi málo a literatura zabývající se přímo 

architektonickými a urbanistickými soutěžemi pohledem historie a teorie architektury 

v českém jazyce až na výjimky chybí. Dokumentace ze soutěží je pro výzkum velmi 

zajímavá, jak to dokládají zahraniční publikace věnované architektonickým soutěžím. 

Výsledky architektonických soutěží s odstupem času odrážejí architektonické myšlení své 

doby, její ideály a představy o kráse i způsobech života. 

Odborná architektonická veřejnost v České republice v současnosti upozorňuje na obecný 

nedostatek architektonických soutěží a kritizuje zadávání zakázek na projekty staveb ve 

veřejném prostoru a z veřejných prostředků bez možnosti porovnávat kvalitu 

architektonického řešení. Naopak zadavatelé projektů z veřejných prostředků často 

považují architektonickou soutěž za zdlouhavý, složitý a drahý proces, jak získat optimální 

řešení konkrétního architektonického úkolu, navíc s nejistým a neuspokojivým výsledkem. 

Veřejní zadavatelé nemají s architektonickou soutěží obvykle velké zkušenosti a někdy 

nevědí, jakým přínosem by architektonická soutěž mohla být a neví si rady s procesem 

vyhlášení a vyhodnocení soutěže. Celá architektonická soutěž od přípravy, vyhlášení až po 

vyhodnocení a využití jejích výsledků je pro nezkušeného pořadatele úkol náročný na 

znalosti a zkušenosti, čas i finanční prostředky. 

Všichni účastníci tohoto procesu se o architektonických soutěžích vyjadřují útržkovitě a 

často jednostranně bez opory v důkladnějším teoretickém výzkumu a zhodnocení významu 

a výsledků soutěží. Protože neexistuje žádný jednotný způsob uchování dokumentace a 

dokladů ze soutěží, podklady pro výzkum jsou s delším časovým odstupem těžko 

dohledatelné. 

V této práci se podrobně věnuji výzkumu dokumentace ze soutěže o Cenu Petra Parléře 

(dále v textu CPP). Tato architektonická soutěž vznikla v roce 2002 a probíhá každoročně 

                                                             
4 O vlivu veřejné rozpravy o architektonické soutěži a jejím působení na všeobecné vnímání 
architektury píše historik architektury Rostislav Švácha v textu ŠVÁCHA, R. 2009. O soutěžích 
obecně. Stavba [online]. Praha. [vid. 20. 2. 2012] Dostupné z: http://www.stavbaweb.cz/Stavba-
mesice/O-soutezich-obecne.html  

http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html
http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html
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v nepřerušené řadě ročníků dodnes. Jubilejní desátý ročník soutěže byl vyhodnocen v lednu 

2013.5 

Domnívám se, že desetiletá historie soutěže o Cenu Petra Parléře je mezi architektonickými 

soutěžemi na území České republiky unikátní a stala se neopominutelnou součástí zdejší 

soutěžní kultury.6 

Cílem této práce je zjistit na příkladu jedné architektonické soutěže, jak tato soutěž funguje, 

co přináší zadavatelům soutěžních témat a jaký význam má pro soutěžící architekty. 

Zobecnění poznatků z výzkumu závěrem může přinést nové informace a podněty nejen pro 

tuto konkrétní soutěž, ale pro architektonické soutěžení v našich podmínkách obecně. 

1.1 Charakteristika práce  

Disertační práce zkoumá architektonickou soutěž v České republice z nedávné minulosti a 

současnosti, jejímž tématem je řešení veřejného prostoru, a to na příkladu soutěže o Cenu 

Petra Parléře. 

Podoba veřejných prostranství měst a obcí je důležitou součástí jejich identity. Vychází se 

z předpokladu, že smyslem architektonické soutěže pro řešení ve veřejném prostoru je 

hledání takového návrhu, který bude společenství lidí, veřejnost, jíž je především určen, 

vnímat jako komplexní architektonické dílo s jeho odedávna požadovanými a nedělitelnými 

atributy „firmitas, utilitas, venustas“.7 V dnešní vysoce organizované společnosti je z mnoha 

úhlů postaráno a dohlíženo na trvanlivost i primární užitečnost stavebního díla, zatímco 

krása zůstává normami a vyhláškami nezachytitelná a záleží na individuálním tvůrčím 

přístupu autora. Proto je hledání krásy v obsahu práce symbolicky akcentováno jako 

neoddělitelná součást komplexního architektonického návrhu, která musí být v rovnováze 

s technickými a ekonomickými aspekty. 

Pro případovou studii zpracovanou v této práci je využito dokumentace z archivu 

architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Soutěž byla založena v roce 2002 a jejím 

                                                             
5 V dubnu 2013 byl vyhodnocen další, 11. ročník soutěže. Tato práce se podrobněji věnuje 
výsledkům soutěže dostupným do konce roku 2012. 

6 Kultura – z lat. colere – pěstovat, zušlechťovat, chránit. 

7 Trvanlivost, užitečnost a krása (FORMULA VITRUVIA). 
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tématem je veřejný prostor v českých městech a obcích. Po devíti uzavřených ročnících8 

soutěže se můžeme zeptat, nakolik se heslo soutěže „vracíme městům paměť, půvab a krásu“ 

podařilo naplnit. 

Otázkou je, nakolik metoda architektonické soutěže naplňuje očekávání všech zúčastněných 

v soutěžním procesu – zadavatelů (představitelů měst a obcí) a architektů (účastníků 

v soutěžích, ale i profese architekta obecně, zastupované Českou komorou architektů, dále 

v textu ČKA). V procesu soutěže participují i další subjekty - členové soutěžních porot, 

sponzoři soutěží, autoři soutěžních podmínek a další spolupracovníci, kteří se účastní 

samotné přípravy a průběhu soutěže. Součástí architektonické soutěže na řešení veřejných 

prostranství je v neposlední řadě i veřejnost, jejíž zájem v průběhu soutěže zastupují 

zadavatelé soutěže. Po ukončení soutěže se veřejnost vyjadřuje k výsledkům soutěže, 

případně i k hotovému dílu, které vzniklo ze soutěžního projektu. V některých případech 

má veřejnost možnost zúčastnit se již přípravného procesu soutěže a formulace soutěžního 

tématu. 

Tato práce se podrobněji soustředí na první dvě jmenované skupiny, zadavatele soutěžních 

témat (města) a zpracovatele soutěžních návrhů (soutěžící architekty). 

Jádrem disertační práce je výzkum a souhrnné vyhodnocení materiálů ze soutěže o Cenu 

Petra Parléře. Do této soutěže se mohou přihlásit města a obce s náměty na řešení svých 

veřejných prostranství nebo staveb a po vyhlášení soutěže si architekti z nabídky témat 

sami podle svého zájmu vybírají soutěžní zadání, které chtějí řešit. Na vybrané zadání pak 

zpracovávají soutěžní projekt. 

Pro doplnění informací z dostupné dokumentace ze soutěže byli osloveni zástupci 

zúčastněných měst a obcí, aby podali informaci o tom, jak v jednotlivých případech města a 

obce výsledky soutěže využily a nakolik se jim metoda architektonické soutěže osvědčila. 

Oslovením vítězů z jednotlivých ročníků jsou shromážděny informace o tom, kolik 

architektů navázalo spolupráci s městem nebo obcí na základě úspěchu v soutěži a jaký 

mělo ocenění v soutěži vliv na jejich další profesní vývoj. Záměrem výzkumu je zjistit na 

tomto konkrétním příkladu, nakolik je model architektonické soutěže pro vyhledání 

nejlepšího návrhu pro veřejný prostor vhodnou a úspěšnou metodou. 

                                                             
8 Pro účely tohoto výzkumu bylo použito dokumentace z devíti soutěžních ročníků od roku 2003 do 
roku 2011. Soutěž doposud proběhla v letech 2003–2013. 10. ročník byl vyhlášen na podzim roku 
2012 a vyhodnocen v lednu 2013, 11. ročník soutěže byl vyhodnocen v dubnu 2013. 
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Dokumentace ze soutěže probíhající za podobných podmínek již desátý rok byla cenným 

zdrojem informací pro výzkum soutěžení v architektuře. Z devíti uzavřených ročníků 

soutěže jsou vyhodnoceny zkušenosti a poznatky, které lze aplikovat i na architektonické 

soutěžení obecně. 

1.2 Soutěž jako součást demokratické diskuse 

Architektonické soutěže, zejména ty, jejichž tématem je veřejné prostranství nebo stavba 

užívaná veřejností a hrazená z veřejných prostředků, mohou představovat transparentní a 

otevřený způsob, jak najít optimální podobu konkrétní architektury. Množství 

vypisovaných veřejných architektonických soutěží na různých úrovních svědčí o svobodné 

a otevřené debatě o architektuře a o důrazu na komplexní kvalitu staveb z veřejných 

prostředků. Soutěže mohou podporovat veřejnou debatu o architektuře a prezentace jejich 

výsledků má vliv na zájem veřejnosti o současnou architekturu. Soutěž může vytvořit 

podmínky pro informaci o rozvojových záměrech a zapojení obyvatel do rozhodovacích 

procesů. 

Konkrétním příkladem města, ve kterém se podařilo vybudovat výrazné množství staveb 

moderní architektury a vtisknout mu tak soudobou identitu evropského kulturního centra, 

je Graz v rakouském Štýrsku.9 Příklad je to o to zajímavější, protože moderní stavby podle 

výsledků architektonických soutěží vznikaly přímo v historickém centru a jejich ideou a 

posláním bylo nejen naplnit určité kulturní a společenské funkce, ale rovněž dosáhnout 

propojení centrálních částí města a vyrovnání podmínek pro život jejich obyvatel a občanů 

města.  

Nejednalo se o jednorázovou akci, ale jde o dlouhodobý proces. Od roku 1986 městský 

radní Erich Edegger prosadil v rámci plánu „Místo pro lidi“ postupnou proměnu centra 

v místo přátelské pro chodce. Na tento plán navázaly v 90. letech rekonstrukce veřejných 

prostorů v centru, ale i v jiných městských částech, jejichž návrhy vznikaly 

v architektonických soutěžích. V roce 1998 se město účastnilo výběru a v roce 2003 bylo 

vyhlášeno „Evropským městem kultury“. Tato příležitost byla využita k výstavbě kulturních 

staveb, pro které byly organizovány veřejné architektonické soutěže. S odstupem času lze 

např. stavbu Kunsthausu10 na břehu řeky Mur považovat za typickou nápadnou 

                                                             
9 Město je zapsáno na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO od roku 1999. 

10 Autory stavby jsou Peter Cook a Colin Fournier (2003). 
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představitelku dobové sebevědomé architektury, podařilo se jí ale vytvořit výraznou 

značku současného Grazu. Ve stejném čase byla po architektonické soutěži postavena lávka 

pro pěší s umělým ostrovem na řece Mur v centru města (Mur-Insel, autor Vito Acconci). 

 

 

 

Pro Graz je charakteristická rovněž vynikající architektura školských staveb, v centru města 

sídlí dvě univerzity a jejich areály jsou postupně dostavovány budovami, jejichž návrhy 

vycházejí rovněž často ze soutěží. 

1.3 Přehled o současném stavu problematiky disertace 

Architektonická komunita považuje množství vypisovaných architektonických soutěží v 

České republice za nízké a nedostatečné. Vedení České komory architektů jako 

samosprávného profesního sdružení usiluje o zvýšení počtu soutěží (ČKA, 2013).11 Přestože 

v roce 2012 bylo vypsáno 27 regulérních architektonických soutěží (mimo soutěžní 

přehlídky a studentské soutěže), tento počet ani zdaleka neodpovídá počtu každoročně 

zadávaných veřejných zakázek na služby v oblasti architektury. Rovněž nízká úroveň 

debaty o architektonických tématech v médiích a povědomí veřejnosti o soudobé kvalitní 

                                                             
11 V lednu 2013 vydala ČKA tiskovou zprávu (ČKA, 2013. Vypsáno bylo nejvíc architektonických 
soutěží v historii), ve které se mimo jiné uvádí, jak za uplynulý rok 2012 vzrostl počet soutěží na 34 
(včetně soutěžních přehlídek). V přehledné tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny celkové počty soutěží 
z posledních let podle údajů, které jsem získala z ČKA. Z tabulky je zřejmé, že počet soutěží je v roce 
2012 vyšší, ale není oproti letům 1996, 1997, 2007 a 2009 nijak dramaticky zvýšený. 

Obrázek 1 Mur-Insel 

Obrázek 2 Kunsthaus 
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architektuře odráží nekoncepčnost a netransparentnost rozhodování souvisejícího 

s výstavbou a architekturou na všech úrovních. 

V prostředí České komory architektů jako profesní organizace, ale i mezi architekty obecně, 

se vede o soutěžích dlouhodobá diskuse (např. Hnídková, Koryčánek, 2008),12 jejímž cílem 

je prosadit větší podíl architektonických soutěží při přípravě projektů staveb s důrazem na 

vyšší podíl těchto soutěží hlavně ve veřejném sektoru. Podle údajů, které lze k počtu 

konaných soutěží získat, je těchto soutěží za posledních dvacet let každoročně průměrně 

kolem dvou desítek. Počet soutěží se zvyšuje pouze velmi mírně. Dlouhodobě se hledá 

funkční a dostatečně pružný systém, který by pomohl korektně a odborně vytvářet rámec 

pro zlepšení kultury architektonických soutěží a přispěl k jejich vyššímu počtu a reflexi 

jejich výsledků. 

V průběhu práce na disertaci mě překvapilo, že získat jakoukoliv přesnější statistiku o 

architektonických soutěžích je obtížné a dostupný přehled výsledků soutěží neexistuje 

vůbec. Neexistuje žádný přehled ani o tom, jakou „úspěšnost“ pořádané architektonické 

soutěže pro zadavatele mají. To neumožňuje formulovat seriózní, podložené a přesvědčivé 

argumenty pro skutečnou potřebu pořádat architektonické soutěže.13 

Vyjádření o soutěžích jsou formulována více na základě dojmů a pocitů, než faktů, a to i v 

tak jednoduše vyčíslitelném parametru, jako je prostý počet soutěží. Cituji z úvodního slova 

nově zvoleného předsedy ČKA Josefa Panny (2012, s. 20)14 v Bulletinu České komory 

architektů 2012/2: „Jak všichni víme, počet architektonických soutěží oproti předchozím 

letům výrazně poklesl.15 Komora u některých vypisovatelů není vnímána jako dobrý partner. 

Měli bychom umět oslovit i malé zadavatele. Na toto téma probíhá řada diskusí, ze kterých 

zřejmě musíme vyvodit reformy i v této oblasti.“ Po osmi měsících ve funkci si předseda ČKA 

                                                             
12 Záznam jedné z diskusí je publikován zde: HNÍDKOVÁ, V. a KORYČÁNEK, R. 2008. Kulatý stůl IV: 

Architektonické soutěže. www.archiweb.cz. [Online] 28. 3 2008. [vid. 8. 1 2013.] Dostupné z: 
http://archiweb.cz/salon.php?type=10&action=show&id=5219 
 
13 Těsně před odevzdáním disertace bylo vydáno monotematické číslo časopisu ERA21 (02/2013), 
které je celé věnováno soutěžím v architektuře. Redakce časopisu získala od ČKA statistické údaje o 
soutěžích v letech 1993-2012, které v srpnu 2012 na žádost autorky disertace označila Komora jako 
nedostupné a pro výzkum je neposkytla. 

14 PANNA, J. 2012. Úvodní slovo. Bulletin ČKA. 2012/2. (s. 20). [online] [vid. 21. 8. 2012] Dostupné z: 
http://www.cka.cc/ostatni/bulletin/bulletin-2-2012/view  

15 Statistika, kterou vede o počtu soutěží ČKA, v tomto bodě mínění předsedy ČKA nedokládá, blíže 
Tabulka 1. 

http://archiweb.cz/salon.php?type=10&action=show&id=5219
http://www.cka.cc/ostatni/bulletin/bulletin-2-2012/view
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J. Panna v úvodníku k Bulletinu ČKA 4/2012 pochvaluje, že „je potěšitelný v poslední době 

zjevný nárůst architektonických soutěží“ a vyvozuje to z „počtu článků i odkazů ve 

zpravodajských i odborných médiích“ (2012, s. 4).16 Na tomto místě musím konstatovat, že 

k žádné reformě v této oblasti od května do prosince 2012 nedošlo a zatím se jedná 

pravděpodobně hlavně o lepší práci ČKA v oblasti médií a public relations, což ale samo o 

sobě na počet konaných soutěží nemůže mít dlouhodobý vliv. Množství pořádaných soutěží 

zároveň o jejich kvalitě a využití výsledků vypovídá pouze nepřímo.  

Počty architektonických soutěží, které uvádí ve svých zdrojích ČKA, jsou neověřitelné a ani 

na základě žádosti přímo na Pracovní skupinu pro soutěže se mi nepodařilo získat 

podrobnější údaje, než jsou ty uvedené v tab. 1. (každoroční počet je až na výjimky uveden 

souhrnně, tj. dohromady všechny soutěže – ideové, projektové, studentské, soutěžní 

přehlídky apod.). Tyto údaje byly až v květnu 2013 podrobněji publikovány v časopise 

ERA21 (Landa, 2013, s. 22-23).17 

Pro přesvědčivé zlepšení kvality architektury ve veřejném prostoru musí být kromě 

zvýšené publicity a počtu soutěží vyšší respekt k jejich výsledkům provázený zvýšením 

kvality a otevřenosti celého soutěžního procesu. Stejný důraz, s jakým je prosazována 

architektonická soutěž, musí být věnován i hledání přiměřených forem soutěží pro 

konkrétní účel a zároveň dalších možností, jak podpořit kvalitní architekturu. Soutěž sama 

nemůže být cílem, ale je jen jedním z prostředků v tomto trvalém procesu. 

1.4 Reflexe architektonických soutěží v odborné literatuře 

Odborná literatura k tématu architektonické soutěže v českém prostředí téměř neexistuje. 

Vědeckých prací na toto téma a článků na odborné úrovni v médiích a na internetu je málo a 

jsou obtížně dohledatelné a dostupné.18 Neprovádí se systematická analýza výsledků 

jednotlivých soutěží (po rozhodnutí soutěžní poroty a ukončení soutěže) pravidelně ani 

v odborných časopisech. Nesleduje se, jak se s výsledky soutěží nakládá v delším časovém 

horizontu a kolik staveb vlastně podle návrhu ze soutěže vznikne, případně jaký jiný 

prospěch architektonická soutěž zadavatelům soutěžních témat přináší.  

                                                             
16 PANNA, J. 2012. Úvodní slovo. Bulletin ČKA 2012/4. (s. 4). Dostupné [online] 
z http://www.cka.cc/ostatni/bulletin/bulletin-4-2012/view [vid. 14. 1. 2013]. 

17 LANDA, F. 2013. Soutěžení v ČR. ERA21. 2013/02. 

18 K tématu se vyjadřují jednotlivé články rozptýlené v různých časopisech a na internetu. Jsou mi 
známy dvě disertační práce na téma architektonická soutěž – podrobněji dále v textu. 

http://www.cka.cc/ostatni/bulletin/bulletin-4-2012/view
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Některé stavby vzešlé z architektonické soutěže mají v odborných médiích širokou 

publicitu, o jiných se naopak téměř nepíše. Toto téma zmiňuje Rostislav Švácha (2012, s. 8-

17)19 v časopise Stavba v textu o novém kampusu Masarykovy univerzity v Brně-

Bohunicích. 

Z průběhu soutěží se málokdo pokouší vyvodit závěry použitelné pro budoucnost. Jaký 

například měla velká mezinárodní soutěž na stavbu Národní knihovny vliv na budoucí 

řešení projektů knihoven? Nakolik se průběh a výsledky ostravských soutěží na Novou 

Karolinu a Černou louku promítly do úvah o přípravě dalších veřejných staveb v Ostravě 

nebo o plánování a realizaci velkých projektů přestaveb v centrech měst obecně? 

1.5 Architektonické soutěže jako součást dědictví architektury 

Před každým, kdo se bude chtít zabývat výzkumem souvisejícím s architektonickým 

soutěžením, vyvstane problém chybějících zdrojů. Soutěžní projekty i ostatní dokumentace 

s architektonickou soutěží spojená se systematicky nearchivuje a tak jsou podklady, které 

mohou mít pro bádání v budoucnosti velkou cenu, v lepším případě roztroušeny na mnoha 

místech, v horším případě zcela ztraceny. Originály soutěžních projektů se často vracejí na 

vyžádání jejich autorům. Jen někteří pořadatelé soutěží vydávají po ukončení soutěže aspoň 

katalog nebo publikaci, to se ale týká většinou pouze velkých a solventních institucí. 

Povinnost archivovat dokumentaci ze soutěže o návrh ukládá zákon o veřejných zakázkách, 

ale formu dokumentace blíže nespecifikuje a požaduje dobu uložení deset let, což je 

z pohledu výzkumu historie soutěží a architektury zcela nedostatečné. 

Práce podrobně monitorující a analyzující jednu dlouhodobě probíhající architektonickou 

soutěž chce být příspěvkem ke změně tohoto současného stavu. Na modelu soutěže o Cenu 

Petra Parléře chci vyzkoušet, co všechno lze výzkumem z dokumentace architektonické 

soutěže doplněným o anketu mezi zúčastněnými zjistit. 

                                                             
19 ŠVÁCHA, R. 2012. Kampus. Stavba, 2012, č. 4. Rostislav Švácha konstatuje v článku, že novostavba 
kampusu Masarykovy univerzity v Brně vzešla z architektonické soutěže v roce 2000 a celá stavba, 
dokončená v roce 2010, je podle nákladů 5 159 mld. Kč největší stavební investicí českého státu za 
posledních dvacet let. Autora udivuje, že odborná média o této stavbě prakticky nereferovala, i když 
by tato investice mohla inspirovat vedení ostatních univerzit při hledání formy architektury 
vysokoškolských areálů veřejnou architektonickou soutěží. 
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1.6 Definice pojmů 

1.6.1 Architektonická soutěž 

Architektonická soutěž je v České republice definována jednak Soutěžním řádem (ČKA, 

2012)20 České komory architektů a pak také zákonem o veřejných zakázkách (Česko, 

2006).21 Obecně se architektonická soutěž vyhlašuje na určité téma (soutěžní zadání), k 

němuž účastníci soutěže vytvářejí vlastní návrh a vstupují s ním do soutěže. Návrhy jsou 

nezávisle vyhodnocovány odbornou porotou a vítězné návrhy jsou odměněny.22  

Architektonická soutěž je v terminologii zákona o veřejných zakázkách „soutěží o návrh“. V 

§ 103 zákona je soutěž o návrh definována takto: „Soutěží o návrh se rozumí postup 

zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu. Návrhem se rozumí písemně nebo 

graficky vyjádřený výsledek vlastní tvůrčí činnosti zájemce o účast či účastníka soutěže o 

návrh.“ V § 103 odst. 7) se zákon odvolává na to, že „podrobná pravidla pro postup v soutěži 

o návrh stanoví prováděcí právní předpis“.23 

Charakteristika architektonické soutěže je převzata podle znění Soutěžního řádu České 

komory architektů, § 2 účel a druhy soutěží a soutěžních přehlídek (ČKA, 2012): 

 Architektonickou soutěží se podle předmětu řešení rozumí soutěže urbanistické, 

architektonické, konstrukční a kombinované. 

 Podle účastníků jsou soutěže veřejné, které jsou vždy anonymní, a vyzvané, u nichž 

jsou účastníci vyzýváni jmenovitě. Vyzvané soutěže mohou být jak anonymní, tak 

neanonymní. Kombinované soutěže (vyzvaní účastníci v soutěži otevřené i pro 

veřejnost) jsou anonymní. 

                                                             
20 ČKA. 2012. Soutěžní řád. [online] 2012. [vid. 2. 1 2013] Dostupné z : 
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/profesni_predpisy/organizacni-jednaci-a-volebni-rad-
cka/soutezni_CKA_2012.pdf    

21 ČESKO, 2006. Zákon č.137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

22 Výši odměn v architektonických soutěžích určuje Soutěžní řád ČKA (§ 12 odst. 1). Text Soutěžního 
řádu se v § 12, odst. 1 písm. b) odvolává na ustanovení dokumentu Výkony a honoráře architektů. 
Tento dokument se však v současnosti nepoužívá, viz upozornění představenstva ČKA ze 7. 9. 2007, 
[online] 2012. Dostupné z: http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-
rozhodnuti-VHR. 

23 Tento prováděcí předpis nebyl od novelizace zákona 1. 4. 2012 do začátku roku 2013 zpracován, 
Česká komora architektů spolupracuje s ministerstvem pro místní rozvoj na jeho přípravě. 
V Bulletinu ČKA 4/2012 (s. 33) je uvedeno, že vyhláška by měla vstoupit v platnost „od nového roku“ 
- 2013. V čase uzavření této práce (květen 2013) vyhláška není vydána. V tiskové zprávě ČKA 
(2013)ze 7. 1. 2013 se uvádí, že vyhláška je „v připomínkovém řízení“. 

http://www.cka.cc/pravni_predpisy/profesni_predpisy/organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/soutezni_CKA_2012.pdf%20%5bvid.%202.%201
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/profesni_predpisy/organizacni-jednaci-a-volebni-rad-cka/soutezni_CKA_2012.pdf%20%5bvid.%202.%201
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-rozhodnuti-VHR
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-rozhodnuti-VHR
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 Podle počtu kol jsou soutěže jednokolové a dvoukolové. 

 Podle záměru řešení jsou soutěže ideové a projektové. 

V praxi existují ještě soutěže studentské, které jsou vyhlašovány pro studenty středních a 

vysokých škol. Pro tyto soutěže se znění Soutěžního řádu ČKA použije přiměřeně. 

Všechny architektonické soutěže, kterých se mohou zúčastnit autorizovaní architekti, musí 

mít soutěžní podmínky schváleny Českou komorou architektů. Soutěže, jejichž soutěžní 

podmínky nebyly Českou komorou architektů shledány regulérní, jsou soutěže neregulérní. 

Těchto soutěží se účastní pouze soutěžící, kteří nejsou členy ČKA (členové ČKA se 

nesmí takovéto soutěže účastnit ani jako soutěžící, ani jako porotci).24 

1.6.2 Soutěžní návrh 

Soutěžní návrh je originálním výsledkem práce autora návrhu nebo kolektivu autorů, 

zpracovaným podle soutěžních podmínek konkrétní soutěže (soutěže o návrh) a 

odevzdaným v určené soutěžní lhůtě k posouzení soutěžní porotou. 

1.6.3 Soutěžní přehlídka 

Soutěžní přehlídkou se rozumí neanonymní přehlídka již existujících plánů, projektů nebo 

staveb a stanovení jejich pořadí podle předem stanovených kritérií. Soutěžní podmínky 

soutěžních přehlídek jsou obdobné jako u architektonických soutěží. 

1.6.4 Soutěžní podmínky 

Soutěžní podmínky jsou zveřejněny před začátkem soutěže. Soutěžní podmínky zpracovává 

vyhlašovatel soutěže a tvoří je požadavky na předmět řešení a formu odevzdávaného 

soutěžního návrhu. V soutěžních podmínkách jsou rovněž uvedeny soutěžní podklady, 

jmenný seznam poroty soutěže, kritéria hodnocení soutěžních návrhů, termíny a výše cen a 

odměn. Podrobněji obsah soutěžních podmínek specifikuje Soutěžní řád ČKA. Odevzdáním 

soutěžního návrhu účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a přijímá je. Pro 

soutěže, kterých se mohou účastnit autorizovaní architekti, členové ČKA, musí finální znění 

soutěžních podmínek posoudit Kancelář České komory architektů a vyjádřit se 

k regulérnosti soutěže. 

                                                             
24 Za účast v neregulérní soutěži může Česká komora architektů svoje členy postihovat s odvoláním 
na §23 odst. 6 písm. s) zákona o výkonu povolání. (ČESKO, 1992) Zákon č. 360/1992 Sb. zákon o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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1.6.5 Soutěžní porota 

Úkolem soutěžní poroty je posoudit soutěžní podmínky, projednat je a odsouhlasit jejich 

znění, posoudit předložené soutěžní návrhy a rozhodnout o jejich ocenění nebo odměnění 

podle závazných kritérií obsažených v soutěžních podmínkách. V soutěži o Cenu Petra 

Parléře se soutěžní porota nazývá Hodnotitelskou radou a začíná pracovat již ve fázi 

výběrového řízení měst. 

1.6.6 Veřejná zakázka  

Veřejná zakázka je specifický způsob uzavření smlouvy, kdy jednou ze smluvních stran je 

veřejný zadavatel (hospodařící se zdroji veřejného bohatství). Uzavření smlouvy předchází 

zadávací řízení, které zabezpečuje soutěž při výběru nejvhodnější nabídky. Hlavním účelem 

je úspora veřejných finančních prostředků, které má být dosaženo transparentním a 

nediskriminujícím prostředím a rovným zacházením se soutěžiteli. Zadávání veřejných 

zakázek a zadávací řízení upravuje zákon o veřejných zakázkách (Česko, 2006).25 

Zákon o veřejných zakázkách § 7 odst. 1) uvádí: „Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná 

na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je 

úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná 

zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na 

základě písemné smlouvy.“ 

§ 23 odst. 6): „V jednacím řízení bez uveřejnění může zadavatel zadat veřejnou zakázku na 

služby rovněž v případě, jestliže je zadávána v návaznosti na soutěž o návrh, podle jejíchž 

pravidel musí být veřejná zakázka zadána vybranému účastníkovi nebo jednomu z vybraných 

účastníků této soutěže. V případě více vybraných účastníků soutěže o návrh je zadavatel 

povinen vyzvat k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění všechny vybrané účastníky. 

Předmětem veřejné zakázky na služby navazující na soutěž o návrh nesmí být vlastní realizace 

návrhu. To neplatí v případech, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže o návrh.“ 

Soutěž o návrh podrobněji upravuje zákon o veřejných zakázkách (Česko, 2006) v Části 

čtvrté (zvláštní postupy), Hlava I, soutěž o návrh v § 102 až § 109. Novelizace zákona ze dne 

1. 4. 2012 zrušila vazbu zákona na Soutěžní řád České komory architektů a při podrobnější 

úpravě soutěže o návrh v § 103 odst. 7) se odvolává na prováděcí právní předpis, jenž ale 

doposud nebyl zveřejněn a nevstoupil v platnost. 

                                                             
25 ČESKO. 2006. Zákon č.137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon o veřejných zakázkách rovněž určuje zadavateli povinnost pořídit vhodnou 

dokumentaci soutěžních návrhů, pokud byly soutěžní návrhy vráceny účastníkům soutěže, 

a uchovávat ji deset let. 

1.6.7 Veřejný prostor 

Pro účely této práce používám definici, kterou zformulovali Vladimíra Šilhánková a Jan 

Koutný: „Veřejné prostory jsou všechny nezastavěné prostory ve městě, které jsou volně 

(bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města, buď nepřetržitě, nebo 

s časovým omezením (např. parky zavírané na noc). Základní charakteristikou veřejného 

prostoru je jeho obyvatelnost spojená s užitností pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům 

města k provozování nejrůznějších činností pohybových (chůze, jízda na kole) a pobytových 

(sezení, hry)." (Šilhánková, 2003, s. 8).26  

1.6.8 Veřejné prostranství 

Veřejná prostranství jsou definována v zákoně o obcích (Česko, 2000)27 § 34, který veřejné 

prostranství charakterizuje takto: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, 

tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 

sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ 

K této definici se rovněž odvolává stavební zákon (Česko, 2006) v §2, odst. 1 písm. k), kde 

jsou veřejná prostranství (definovaná podle zákona o obcích) zahrnuta pod pojem veřejná 

infrastruktura (společně s dopravní infrastrukturou, technickou infrastrukturou a 

občanským vybavením). 

Stavební zákon podrobněji upravuje vytváření a ochranu stávajících veřejných prostranství 

v prováděcí vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Požadavky na veřejná prostranství se rozšířily po novelizaci poslední změnou č. 431/2012 

Sb., kde se v §7. odst. 2 vymezuje v zastavitelné ploše veřejné prostranství takto: „Pro každé 

dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné 

se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře 

nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“ 

  

                                                             
26 ŠILHÁNKOVÁ, V. A KOL. 2003. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu.. 

27 ČESKO. 2000. Zákon č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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1.6.9 Krása a estetické hodnocení architektury 

Za krásnou obecně je považována taková architektura, u níž je v souladu její forma a funkce 

a stojí v harmonickém vztahu ke svému prostředí. Stav architektury určitého společenství 

můžeme považovat za projev jeho společenského a duchovního zdraví. Vnímání krásy 

v běžném životě (který mě vzhledem k zaměření práce nejvíc zajímá) můžeme do jisté míry 

považovat za individuální a subjektivní záležitost. Přesto lze říct, že v každé kultuře 

v konkrétním období dochází k jisté obecné shodě na tom, co lze považovat v architektuře 

za krásné. Považuji za důležité zdůraznit, že k plnému vnímání krásy je zapotřebí 

soustavného cvičení mysli a vnímání, doplněného o určitou míru znalostí a pěstování vkusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středověké náměstí v toskánské 

Sieně je považováno za jedno 

z nejkrásnějších náměstí světa.  

Obrázek 3 Radnice v Sieně 

Obrázek 4 Piazza dei Campo 

v Sieně 
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1.6.9.1 O tématu krásy v architektuře podrobněji 

Tématem krásy se zabývají od antiky filosofové (Sókratés, Platón), kteří se pokoušeli 

teoreticky vysvětlit uměleckou praxi. Dvě nejdůležitější koncepce krásy se vyvinuly 

z Platónova učení: krása jako harmonie a úměrnost (založená na proporcionalitě a 

matematickém pojetí) a krása jako záře (nepřipoutaná k vnímatelnému objektu, zářící 

všude). V Periklově době v období vzestupu Athén se utvářelo jasnější vnímání krásy 

v epoše velkého rozvoje umění i architektury.28 

Krása v antické architektuře je vyjádřena proporcionalitou - matematickými vztahy, 

kterými se řídí např. rozměry řeckých chrámů. Římský architekt Vitruvius (2009)29 ve svém 

díle Deset knih o architektuře vytvořil praktickou příručku obsahující rovněž 

architektonickou teorii krásy založenou na proporčnosti a řádu. 

Podle středověkého filosofa Tomáše Akvinského je podmínkou pro existenci krásy 

úměrnost, integrita (celistvost), záře (jas) a proporcionalita. Hmota musí odpovídat formě a 

hlavní zásadou je přiměřenost cíli. Vzhledem k zaměření této práce na řešení veřejného 

prostoru je na tomto místě potřeba připomenout, že základy obdivovaných historických 

českých i evropských měst byly velmi často položeny právě v období středověku a jejich 

identita, přiměřenost a účelnost je dodnes inspirací urbanistické tvorbě. 

Hledání ideální proporce v antické architektuře souvisí s hledáním ideálního zobrazení 

lidského těla v malířství a sochařství a vrací se v období humanismu a renesance. 

Proporcionalita je po staletí považována za pevně platné pravidlo, ale ideál krásy se časem 

mění. V architektuře na Vitruviovo dílo, které bylo pro středověk i renesanci zdrojem 

poučení, navázali další autoři (Alberti, Palladio). V renesanci vznikaly „ideální“ projekty 

zejména městských půdorysů, které v architektuře představují teoretické hledání 

optimálních a krásných řešení. Na konci renesance se prosadil v pojetí krásy nový aspekt, 

spočívající v neklidu, který do pohledu na svět vnesly nové vědecké objevy. Renesanční 

úměrnost postupně směřovala k nepokojné a překvapivé kráse manýrismu a baroka. 

Objektivní proporční pravidla ustupují subjektivním kritériím a úsudkům. 

Na ohromující barokní architekturu reagovalo racionální a zdrženlivé 18. století návratem 

ke klasickým hodnotám řádu a proporce v architektuře. V Anglii vznikla střídmá, nová 

                                                             
28 Do tohoto období spadá zároveň první doložená architektonická soutěž (viz kapitola 5 této práce). 

29 VITRUVIUS POLLIO, M. 2009. Deset knih o architektuře. 
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klasicistní architektura, která nestaví na odiv bohatství. V tomto období architekturu 

ovlivňují také objevitelské cesty a vykopávky antických památek. Umělci prosazují uvolnění 

od kánonů a konvencí ve prospěch tvůrčí svobody. David Hume upozorňoval na nápadnou a 

povrchní krásu a při posuzování krásy kladl důraz na zkušenost a možnost srovnávání. 

Poukazoval rovněž na subjektivní vnímání krásy. V pohledu na vnímání krásy se 

prosazovala subjektivita toho, kdo krásu vytváří, i subjektivita soudu a vkusu. Nastupující 

romantismus otevřel naplno prostor volné kráse a kladl důraz na originalitu vyjádření. 

Estetický ideál 19. století se vyvinul ze spojení se společenskými změnami. Představy o 

kráse a obecném vkusu určovalo měšťanstvo. Průmyslové město se stalo centrem, ale 

zároveň vzbuzovalo kritiku a odpor k jeho jednotvárnosti a ošklivosti. Sjednocující sloh 

v architektuře chyběl a v roce 1828 se tehdy mladý německý architekt Heinrich Hübsch 

provokativně ptal: V jakém stylu máme stavět? (Bergdoll, 2000, s. 184).30 

Do architektury vstoupily nové materiály, které umožnily prolomit doposud striktní 

oddělení světa uvnitř od světa venku. Toto prolomení a jeho interpretace jsou zdrojem 

inspirace i pro dnešní architekturu. Použití skla, železa a litiny ve stavbách veřejných budov 

demonstrovalo úspěchy vědy a techniky v demokratizující se společnosti. Prosadil se 

obecně sdílený názor, že krása má vyjadřovat společenskou funkci stavby. 

Krása budov ze železa a skla vyvolala odpor u anglických teoretiků a architektů (Pugin, 

Ruskin, Morris), kteří se navraceli k ideálům středověku. Cílem byla přirozená krása, stavba 

harmonicky zasazená do krajiny postavená do protikladu umělé kráse a chladu železa a 

sériové průmyslové výroby. Oslava řemeslné výroby vedla ke vzniku hnutí Arts and Crafts, 

které se stalo jedním ze zdrojů secese. Secesní krása rostlinných linií měla již výrazný 

funkcionalistický rys, který se projevoval v zájmu o materiály a účelnost a jednoduchost 

forem. Nastupující Art Deco nahradilo dekorativní motivy secese produkty spojujícími 

účelnost a věcnost s masovou výrobou. Otevřelo tak prostor definitivnímu přijetí 

funkcionalistické a puristické estetiky od 20. let 20. století s důrazem na moderní materiály, 

geometrické tvary a racionální pojetí. Estetika strojové, masové výroby ovlivnila architekty, 

kteří začali dům pojímat jako stroj na bydlení (termín pochází od Le Corbusiera). Krása nové 

architektury měla spočívat v čistotě forem a v dostatku slunce, světla a vzduchu pro co 

největší počet lidí. V nově vzniklé Československé republice byla nová forma architektury 

                                                             
30 BERGDOLL, B. 2000. European Architecture 1750-1890. 
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často spojována s budováním nové, demokratické společnosti a byla jejím vizuálním 

symbolem.31 

Strojová estetika v architektuře prosadila svoje formy i ve druhé polovině 20. století (Fuller, 

Friedman, skupina Archigram), ale zdaleka nebyla jediným zdrojem inspirace. Kritici této 

koncepce poukazovali na chlad a jednostrannost působení této architektury na lidskou 

psychiku. Na linii přirozené, k místu vztažené architektury navázalo mnoho různých 

projevů architektury organické (F. L. Wright, A. Aalto). Souběžně se někteří autoři 

odkazovali k architektuře historické. Poukazovali na hodnoty historického dědictví 

architektury a usilovali o to, vstupovat s novými stavbami do historického prostředí měst i 

krajiny s respektem. Důraz je kladen na psychické komponenty architektury a „drobné 

nezbytnosti života“(Haas, 1980, s. 535).32  

Samostatnou kapitolu v tomto vývoji tvoří v naší zemi období po převzetí moci 

komunistickou stranou v roce 1948, kdy architekturu zásadně ovlivnilo zestátnění a 

centrální plánování veškeré projekční činnosti i stavební produkce. Architektura u nás mezi 

lety 1948-1956 byla pod ideologickým vlivem stalinistické estetiky, která se promítla do 

formy socialistického realismu. Tato ideologie začala slábnout již od roku 1954, kdy po 

Stalinově smrti došlo k odsouzení „zbytečností při architektonické úpravě budov“ Nikitou 

Chruščovem (Strakoš, 2010, s. 183).33 

Toto období symbolicky skončilo úspěšným československým pavilonem na EXPO 1958 

v Bruselu (autoři Cubr, Hrubý, Pokorný), který svojí architekturou navázal na 

modernistickou tradici a mezinárodní vývoj. V období 60. let došlo k uvolnění možností 

tvůrčího vyjádření architektů, a to hlavně u staveb, které byly významné a umožňovaly 

individuální přístup architekta. Většina staveb hromadné bytové výstavby a běžné 

občanské vybavenosti byla především ovlivněna zprůmyslněným masovým stavebnictvím 

(i když architekti často věnovali mnoho úsilí tomu, aby kreativitu mohli projevit i v této 

méně privilegované oblasti architektury). Možnost prosadit se výjimečnou architekturou 

souvisela především s příležitostí pracovat na výjimečných zakázkách. Účast 

                                                             
31 K prosazení této estetiky přispěly i architektonické soutěže, v nichž vítězily funkcionalistické 
návrhy (např. Veletržní palác v Praze 1924). 

32 Výrok amerického architekta a teoretika M. Nowického, citováno podle HAAS, F. 1980. 
Architektura 20. století.  

33 STRAKOŠ, M. 2010. Nová Ostrava a její satelity. Kapitoly z dějin 30. – 50. let 20. století. 
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v architektonických soutěžích představovala pro architekty možnost, jak prezentovat názor 

na architekturu a kreativní potenciál, i když často bez reálného hmatatelného výsledku. 

Současný názor na estetiku architektury období socialismu u nás se vyvíjí v diskusi o 

potřebě nebo zbytečnosti památkové ochrany těchto staveb.  

Podmínky pro vznik architektury se u nás zásadně změnily po roce 1989. Architekti opustili 

státní projekční organizace a začali tvořit v podmínkách „volného trhu“. Otevřely se hranice 

a s nimi i možnosti poznávat zahraniční architekturu a bezprostředně tak reagovat na 

mezinárodní vlivy. Architekti očekávali, že svoboda se pozitivně projeví na kvalitě staveb a 

prostředí a společnost bude jejich služby vyžadovat a oceňovat jako samozřejmou součást 

kultury. Obecný vkus unavený všudypřítomnou zanedbanou panelovou kulisou však 

převážně hledá protipól v barvotiskových fasádách a soukromí oplocených domků za 

městem. Krása architektury se v nových podmínkách prosazuje obtížně a v množství staveb 

vznikajících kolem nás zůstává často skryta. Ekonomická výhodnost, důraz na podporu 

„investic“ soukromých subjektů ve veřejném prostoru, často bez ohledu na skutečný 

dlouhodobý veřejný zájem, a svázanost technickými a právními požadavky v mnoha 

případech generuje stavby se spornou nebo přímo nedostatečnou estetickou kvalitou. 

 

Pokud hovoříme o veřejných prostorech, je zřejmé, že esteticky dobrý a účinný návrh může 

ovlivnit využití veřejného prostoru, jak uvádí Peter Marcuse (Marcuse, 2012, s. 55)34. 

Problematičnost některých návrhů pak vidí v nedostatečně nebo špatně formulovaném 

                                                             
34 MARCUSE, P. 2012. Ohrožení veřejně využívaného prostoru v době stagnace měst. In: 
KRATOCHVÍL, P. Architektura a veřejný prostor. 

 

Obrázek 5 Veřejný prostor v sídlišti ze 

60. let 20. století 

Obrázek 6 Veřejný prostor v sídlišti z 90. 

let 20. století 
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zadání programu. Autor (profesí právník) nabádá architekty, aby předkládali takové 

návrhy, které budou chránit veřejný charakter veřejných prostor. 

Architekt Roman Koucký (vedoucí Kanceláře metropolitního plánu Prahy) v rozhovoru pro 

deník Lidové noviny (8. června 2013 s. 11)35 popisuje cíl nového územního plánování 

Prahy. Klíčový je prostor města, struktura města, veřejná prostranství, ve kterých se člověk 

pohybuje. Zdůrazňuje klasické pojetí architektury jako tvorby prostoru, nikoliv jako 

skládání funkcí vedle sebe. Upozorňuje rovněž na to, že krása není považována za 

relevantní veličinu oproti technickým požadavkům a konstatuje, že jsme ke kráse ztratili 

citlivost. 

  

                                                             
35 KOUCKÝ, R., WEISS, M. 2012. Praha 21. století se zase vrací k řece. Lidové noviny. Praha: MAFRA., 8. 
6. 2013. 
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2 CÍL A OBSAH DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertace se zabývá výzkumem dokumentace ze soutěže o Cenu Petra Parléře za období 

existence soutěže (devět ročníků) a doplňuje tyto výsledky výzkum zpětné vazby – analýzu 

informací získaných zpětně od zadavatelů soutěže (představitelů měst a obcí) a soutěžících 

architektů. 

2.1 Cíl disertační práce 

Cílem disertační práce bylo podrobné zmapování historie soutěže o Cenu Petra Parléře a 

ověření aplikace jejích výsledků soutěže ve městech, která oceněné soutěžní návrhy získala. 

Výzkum se zaměřuje na to, jaké faktory v průběhu soutěže ovlivňují úspěch a 

realizovatelnost výsledku a jestli jsou výsledky soutěží využívány a jakým způsobem. 

Zjišťovala jsem rovněž, jak zpětně hodnotí účast v soutěži soutěžící (autoři soutěžních 

návrhů) a zadavatelé soutěžních témat z měst, která získala oceněné návrhy. 

2.2  Obsah disertační práce 

Obsahem práce v první části výzkumu bylo vytřídit, sumarizovat a analyzovat dokumentaci 

ze soutěže od jejího vzniku v roce 2002 do roku 2012. V tomto období bylo ukončeno devět 

ročníků soutěže. Desátý ročník byl uzavřen až v lednu 2013 a 11. ročník v dubnu 2013 a 

údaje již nejsou v práci zahrnuty. 

Dalším krokem výzkumu byl dotazníkový průzkum, který byl zaměřen na zjišťování 

doplňujících informací od přímých účastníků soutěže. Dotazník byl určen vítězným 

architektům – nositelům Ceny Petra Parléře v jednotlivých ročnících (celkem sedm 

soutěžních kolektivů a jednotlivců) a zástupcům měst, jejichž náměty byly v soutěži 

oceněny (celkem třicet jedna měst). 

Vyhodnocením dotazníkového průzkumu byly zjištěny podrobné informace o způsobech 

využití soutěžních výsledků u zadavatelů soutěží. Rovněž bylo zjištěno, jak pokračuje 

spolupráce zadavatelů s autory vítězných soutěžních návrhů. Na základě těchto informací 

byly formulovány obecné závěry ve vztahu k soutěži o Cenu Petra Parléře a závěry, které se 

vztahují i k architektonickému soutěžení obecně. 

V příloze práce jsou v přehledu uvedeny všechny ročníky soutěže o Cenu Petra Parléře a 

všechny soutěžní návrhy, které v jednotlivých letech získaly hlavní cenu v soutěži (včetně 

zadání a hodnocení porotou). 
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2.3 Základní hypotézy a otázky výzkumu 

Po studiu dostupného materiálu k architektonickým soutěžím, který je v této práci uveden v 

kapitole 1 a 4, byly formulovány tyto základní hypotézy: 

A. Soutěž o Cenu Petra Parléře je nástroj, který pomáhá městům osvojit si metodu 

architektonické soutěže při hledání podoby veřejných prostranství a budov. 

B. Metoda architektonické soutěže není v České republice při plánování realizace veřejných 

prostranství v současnosti efektivně využívána. 

Hlavní otázky, které si výzkum klade, mají popsat a vyhodnotit smysluplnost modelu 

soutěže o Cenu Petra Parléře a poukázat na možnosti a rizika architektonických soutěží 

obecně.36 Výsledky výzkumu potvrdí nebo vyvrátí pozitivní roli tohoto typu soutěže ve 

spektru architektonických soutěží. 

 Jaká příprava musí předcházet vstupu do soutěže? 

 V čem se liší postup a výsledek soutěže tradiční a soutěže pořádané podle modelu 

soutěže o Cenu Petra Parléře?  

 Lze formulovat základní předpoklady životaschopnosti soutěžních výsledků po 

uzavření soutěže? Jak probíhá po soutěži komunikace mezi autory soutěžních 

návrhů a zadavateli soutěžních témat z jednotlivých měst? 

 Je rozdíl mezi hodnocením soutěžních projektů odbornou porotou a místní 

veřejností? 

 Je místní veřejnost do procesu soutěže zapojena a kdy a jak může veřejnost do 

tohoto procesu vstupovat? 

 Funguje soutěž o Cenu Petra Parléře jako „školka“ soutěžení pro města, která by 

jinak architektonickou soutěž nepořádala vůbec? Nebo platí, že tento model soutěže 

                                                             
36 Model soutěže je podrobně popsán v kapitole 9. 
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pouze „vysává soutěžní potenciál“ (Grym, 2011, s. 49)37 témat architektonických 

soutěží? 

Přestože se práce podrobně zabývá pouze jednou architektonickou soutěží, některé 

výsledky a závěry lze zobecnit a vztáhnout na proces architektonického soutěžení jako 

takový a vyvodit i obecnější závěry o tom, jak architektonická soutěž jako metoda hledání 

podoby veřejného prostoru měst a obcí v současnosti funguje. 

Protože soutěž o Cenu Petra Parléře se od začátku orientuje pouze na témata související 

s veřejnými prostranstvími nebo budovami pro užívání veřejností, porovnáním soutěžních 

projektů za celé období je rovněž možné částečně sledovat tendence vývoje pohledu 

českých architektů na utváření veřejných prostranství v minulém desetiletí. 

  

                                                             
37 Ze stanoviska Ludvíka Gryma, předsedy Pracovní skupiny pro soutěže ČKA, k soutěžním 
podmínkám soutěže o Cenu Petra Parléře 2011. GRYM, L. 2011. Cena Petra Parléře 2011. Bulletin 
ČKA. 1/2011. 
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3 METODY ZPRACOVÁNÍ 

3.1 Základní výzkumné teze 

Architektonická soutěž je od antiky jednou z využívaných metod, jak vybrat pro 

architektonický úkol to nejvhodnější řešení. Architektonické soutěže jsou přínosem nejen 

při výběru konkrétního návrhu, ale jsou i zdrojem informací o architektonickém myšlení 

své doby a jsou nedílnou součástí historie a teorie architektury. S rozvojem demokratické 

společnosti a svobodného konkurenčního prostředí se musí metoda architektonické 

soutěže rozvíjet v souladu s potřebami této společnosti. 

3.2  Výzkumný vzorek 

Soutěž o Cenu Petra Parléře je pro výzkum využita jako modelový příklad – případová 

studie. Pro výzkum je výhodou, že jde o architektonickou soutěž, která probíhá opakovaně a 

dlouhodobě podle obdobných pravidel. Tématem soutěže byla vždy a výhradně veřejná 

prostranství a stavby, které slouží pro využití veřejností a zpravidla jsou ve vlastnictví měst 

a obcí. Projekt soutěže měl od jejího počátku umožnit i malým městům účast 

v architektonické soutěži bez nutnosti vynaložit vlastní finanční prostředky a odborné 

znalosti při organizaci soutěže. 

Kvalitativní výzkum sleduje průběh a výsledky této konkrétní soutěže a směřuje k tomu, 

jaké má soutěž výhody a rizika pro zadavatele i soutěžící a v jakém směru lze soutěžní 

metodu rozvíjet a zlepšovat. 

3.3 Předběžné výzkumy 

Při vyhledávání základní literatury pro výzkum obecně pojednávající o architektonickém 

soutěžení jsem se potýkala s nedostatkem české soudobé odborné literatury k soutěžím. 

K dispozici jsou pouze dílčí publikace, obvykle věnované jen jednotlivým soutěžím. O 

soutěžích v historii architektury se píše pouze okrajově v publikacích věnovaným dějinám 

architektury a umění. Zahraniční literatura je v tomto ohledu mnohem bohatší a na výzkum 

a publikace o soutěžích je kladen větší důraz. Články o soutěžích z českého prostředí se 

v některých aspektech rozcházejí s tím, co uvádí o soutěžích zahraniční literatura a co lze 

zjistit z dostupných základních soutěžních statistik. 

K soudobým soutěžím neexistuje systematická statistika umožňující posoudit efektivnost 

pořádaných soutěží. Soutěžní výsledky nejsou monitorovány a dlouhodobě sledovány. 
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Dokumentace ze soutěží není systematicky ukládána a pro současný i budoucí výzkum je 

těžko dostupná, protože je rozptýlena u pořadatelů a zadavatelů soutěží. Návrhy ze soutěží 

se obvykle vrací podle zájmu zpět jejich autorům. 

Z těchto důvodů jsem se v počátcích výzkumu věnovala shromáždění a studiu literatury o 

soutěžích obecně, o historii soutěžení a o názorech na architektonickou soutěž 

v současnosti. 

3.4 Použitá metodika výzkumu, práce s prameny 

Jádrem výzkumu byla případová studie konkrétní architektonické soutěže. Případová 

studie je metodou kvalitativního výzkumu,38 věnuje se detailnímu výzkumu jednoho vzorku 

-  vybraného případu. Architektonickou soutěž (obecný jev) reprezentuje konkrétní příklad 

soutěže o Cenu Petra Parléře. Cílem studie je porozumět teoretickým otázkám, položeným 

v části 2.3. Výzkum případu jedné opakované soutěže je prostředkem k dosažení 

výzkumného cíle: zjistit, jak architektonická soutěž funguje ve své současné podobě. 

Historická část práce spočívala ve vyhledávání pramenů, jejich analýze a kritice a 

hodnocení jejich důležitosti. Následovala interpretace a zpracování zjištěných poznatků v 

širších souvislostech. 

Přímo k výzkumu o soutěži o Cenu Petra Parléře jsou k dispozici prameny listinné i 

digitální. Listinná dokumentace je uložena v sídle organizátora soutěže Společnosti Petra 

Parléře (dále v textu SPP) v Praze. Tuto dokumentaci mi bylo umožněno zkoumat v sídle 

společnosti. Digitální dokumenty k soutěži jsou veřejně dostupné z webové stránky 

Společnosti Petra Parléře. Projektová dokumentace ze soutěže je dostupná pouze v digitální 

podobě, soutěžní návrhy jsou po vyhodnocení porotou odevzdány zadavatelům 

z jednotlivých měst. Vzhledem k současnému uložení po celé republice byly soutěžní 

projekty pro výzkum nedostupné. Podobu jednotlivých oceněných soutěžních návrhů jsem 

mohla posoudit z kvalitní digitální dokumentace, kterou mi poskytla SPP. 

Původně plánovaný výzkum in situ neproběhl, protože bylo předběžným výzkumem 

zjištěno, že ve zkoumaném vzorku soutěžních návrhů dosud není žádná realizace stavby, 

kterou by bylo možno v současnosti navštívit a vidět. Je mi známo, že ze soutěže existuje 

                                                             
38 Logika kvalitativního výzkumu je induktivní. Výzkum začíná pozorováním a sběrem dat. Následně 

se hledají pravidelnosti, vyskytující se v těchto datech, významy těchto dat, formulují se předběžné 
závěry a výstupem mohou být nově formulované hypotézy. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace
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minimálně jedna realizovaná stavba (Mahlerův park v Jihlavě) a jedna stavba (úpravy 

náměstí ve Stříbře) probíhá. Soutěžní návrhy, které byly podkladem pro tyto realizace, 

nebyly v soutěži oceněny ani odměněny, proto stojí mimo vzorek, který jsem si vybrala pro 

tento výzkum. 

O studovaném tématu jsem vyhledávala dílčí informace v odborných architektonických 

časopisech. Jejich obsahem byl většinou  prostý výčet pořádaných nebo ukončených 

soutěží, podrobnější popisy některých soutěží jsou uvedeny v 6. kapitole této práce. Několik 

textů komentujících architektonické soutěže je uveřejněno v Bulletinech ČKA, odkud jsem 

rovněž čerpala informace. 

Okrajově jsem využila i metodu orální historie, zejména při zjišťování informací o vzniku 

myšlenky založit novou architektonickou soutěž (vznik soutěže o Cenu Petra Parléře). O 

soutěžích z období komunistického Československa jsem hovořila s některými architekty, 

tvořícími v této době (Miroslav Masák, Viktor Rudiš, Růžena Žertová, Ivo Klimeš). Ústní 

sdělení těchto osob jako přímých účastníků a svědků soutěží od 50. let 20. století jsem si 

doplnila o další dostupné prameny a literaturu. 

3.4.1 Dotazník pro vítěze soutěže a pro zástupce měst 

Protože cílem výzkumu bylo zjistit podrobnější informace o soutěži od jejích účastníků, 

připravila jsem další krok výzkumu formou dotazníku. Dotazníkem, zaslaným 

respondentům e-mailovou poštou s možností vyplnění on-line, bylo možné zjistit odpovědi 

na sadu otázek od většího počtu respondentů bez nutnosti osobního setkání a rozhovoru.39 

Jako vzorek osob pro dotazník jsem zvolila dvě skupiny osob. V první skupině byli 

architekti, všichni vítězové v soutěži o Cenu Petra Parléře. Ve druhé skupině byli zadavatelé 

- zástupci měst, která získala v soutěži některý z oceněných návrhů. 

Konkrétním cílem dotazníku pro vítěze soutěže bylo zjistit, jakým způsobem dál probíhala 

spolupráce s městem po soutěži. V další části dotazníku otázky zjišťovaly význam soutěže 

pro profesní a osobní rozvoj architekta a vztah architektů k architektonickému soutěžení. 

                                                             
39 Zkušenosti s dotazníkovým šetřením mám z vlastní profesionální praxe. V roce 2008 byl součástí 
projektu regenerace sídliště Karviná–Hranice, který jsem zpracovávala, dotazníkový průzkum mezi 
obyvateli sídliště. Projekt byl zpracován podle Přílohy k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Vyhodnocení 
dotazníku a závěrečnou zprávu zpracoval PhDr. Martin Jemelka Ph.D. z katedry společenských věd 
VŠB – TU Ostrava. 
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V dotazníku pro města jsem zjišťovala, jak města hodnotí svoji účast v soutěži a jak dále 

pracují se soutěžními návrhy. Další část dotazníku zkoumala spolupráci s architekty 

v obecnější rovině a odhodlání měst využívat architektonickou soutěž při výběru vhodného 

návrhu. 

Oba dotazníky obsahovaly položky uzavřené, na něž bylo možno odpovědět ano/ne nebo 

vybrat jednu z formulovaných odpovědí. Dotazníky obsahovaly i nestrukturované otevřené 

položky, v nichž se respondenti mohli volně vyjádřit. 

Respondenty v obou vzorcích jsem oslovila e-mailovou poštou. Seznam architektů jsem 

získala z dokumentace k soutěži a kontakty jsem získala částečně od SPP a částečně 

z veřejných zdrojů. Celkem jsem oslovila patnáct osob – všechny členy celkem sedmi 

vítězných týmů. Odpovědi jsem dostala od zástupců všech sedmi vítězných týmů, takže 

návratnost dotazníku byla 100 %.  

Seznam měst s oceněnými náměty jsem získala z dokumentace SPP, rozhodla jsem se 

oslovit jejich starosty a primátory; kontakty jsem získala z veřejně dostupných zdrojů. 

V dotazníku pro města bylo uvedeno, že vyplnit dotazník nemusí osobně starosta. Bylo 

možné svěřit vyplnění pověřenému pracovníkovi úřadu, který má potřebné informace 

k dispozici. Dotazník byl rozeslán do 31 měst. Odpovědi se vrátily ze 17 měst, což 

představuje 55 % úspěšnost. Z jednoho města přišla odpověď s konstatováním, že 

materiály k soutěži již nejsou dostupné. Úspěšnost dotazníku pro města výrazně klesala 

s časovým odstupem od soutěže. Časový odstup lze považovat za rizikový faktor při 

zjišťování informací o soutěžích přímo od jejich účastníků. 

K realizaci dotazníků byla využita webová služba Google Docs.40 

Výsledky z dotazníků byly sestaveny do tabulek a grafů, vyhodnoceny a byly z nich 

vyvozeny závěry. Východiskem analýzy bylo zkoumání faktů a hledání opakovatelnosti. Na 

základě analýzy byla použita metoda zobecnění a odvozovány byly obecné závěry. 

  

                                                             
40 Dotazníky prostřednictvím webové služby Google Docs vytvořil Jan Špaček na základě schématu a 
položek připravených autorkou práce. 
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4 SOUTĚŽE V ARCHITEKTUŘE OBECNĚ (SOUHRNNÁ KRITICKÁ REŠERŠE) 

4.1 Historie a současnost architektonických soutěží – zahraniční literatura 

Téma architektonické soutěže se ve světě objevuje v odborné literatuře formou souhrnných 

odborných publikací, které se soutěžemi zabývají z pohledu historie a teorie architektury. 

K dalším typům literatury patří praktické příručky pro architekty, zadavatele soutěží a 

investory. 

Základní informace o architektonických soutěžích obecně lze získat z publikace Architects 

in Competition (Haan, Haagsma, 1988)41 která shrnuje historii architektonických soutěží a 

uvádí dokumentaci soutěží za posledních 200 let od soutěže na Bílý dům (1792) po Centre 

Pompidou (1970). Všechny projekty, které kniha představuje, byly podle soutěžních návrhů 

postaveny. Knihu uzavírají eseje Dennise Sharpa a Kennetha Framptona. 

V USA byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v roce 1988 publikace The 

Experimental Tradition: Twenty-five Years of American Architecture Competitions, 1960-

1985. Editorkou monografie je Hélene Lipstadt (1989), 42 jenž je rovněž autorkou úvodního 

textu shrnujícího různé aspekty architektonických soutěží. Text není propagací 

architektonického soutěžení, ale kriticky posuzuje soutěž jako součást profese architekta a 

zdůrazňuje dualitu jevů souvisejících se soutěžením (autonomie a závislost, svobodná 

tvorba a limity architektonické praxe). Veškeré archivní materiály k soutěžím podle 

autorky skládají „skupinový portrét“ všech protagonistů soutěže. V dalších kapitolách jsou 

podrobněji analyzovány jednotlivé etapy v historii architektonické soutěže a rovněž 

významné soutěže, které proběhly na stavby na území USA. 

Barry Bergdoll (2000) v knize European Architecture 1750-189043 popisuje v kontextu 

vývoje architektury architektonické soutěže v počátcích průmyslové revoluce a období 

společensko politických změn probíhajících v 19. století. Barry Bergdoll je rovněž autorem 

kapitoly o historii architektonických soutěží Competing in the Academy and the 

Marketplace: European Architecture Competitions 1401-1927 (Bergdoll, in Lipstadt, 1989, s. 

                                                             
41 HAAN, H., HAAGSMA, I., 1988. Architects in Competition: International Architectural Competitions of 
the last 200 Years. 

42 LIPSTADT, H. (ed.). 1989. The Experimental Tradition: Twenty-five Years of American Architecture 
Competition 1960-1985.  

43 BERGDOLL, B. 2000. European Architecture 1750-1890. 
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21-51)44 v již výše zmiňované knize The Experimental Tradition: Twenty-five Years of 

American Architecture Competitions, 1960-1985. 

V roce 2011 vyšla publikace Competition Architecture (Prinz, 2011),45 která dokumentuje 

vybrané soudobé architektonické soutěže (mezi lety 1999-2010). Projekty jsou uspořádány 

podle typu staveb (např. úřady, kanceláře, stavby pro kulturu, bydlení apod.). Kniha 

publikuje nejen vítězné projekty, ale i ty, které nejvyšší ocenění od poroty nezískaly. V knize 

jsou vedle sebe uvedeny výsledky soutěží, které jsou završeny realizací stavby, tak i takové, 

kdy soutěžní proces skončil vyhlášením výsledků a stavba postavena nakonec nebyla. 

O soutěžích jsem našla informace i v publikaci Urban Design in the Real Estate Development 

Process (Tiesdell, Adams, 2011, s. 159-181),46 která obsahuje kapitolu věnovanou soutěžím 

jako součásti procesu hledání návrhů pro rozvoj území orientovaných na architekturu. 

V kapitole je podrobně popsán proces, jak může podrobná a přesná příprava ovlivnit 

kvalitu soutěže, kterou bychom v našich podmínkách nazvali spíš „developerskou soutěží“. 

Je zdůrazněno, nakolik je pro úspěch soutěže důležitý vůdce, zodpovědná osoba, která 

dokáže řídit a usměrňovat celý proces. Celá publikace je věnována různým aspektům, které 

ovlivňují úspěšnost při vytváření dobrého veřejného prostoru v prostředí Velké Británie. 

4.2 Historie a současnost architektonických soutěží – literatura v českém jazyce 

V českém jazyce odborné publikace věnující se systematicky historii architektonického 

soutěžení ve světě i u nás neexistují. Soutěže na jednotlivé stavby jsou zmiňovány pouze 

v souvislosti s historií architektury obecně. Další informace poskytují jednotlivé články 

v časopisech a z internetových zdrojů, sborníky a informativní publikace České komory 

architektů. O soutěžích se často zmiňují architekti ve svých knižních vzpomínkách, ve 

kterých popisují dobovou atmosféru a vlastní účast v soutěžích v roli soutěžících i porotců 

(např. Karel Honzík,47 Miroslav Masák48 a mnozí další architekti49). 

                                                             
44 LIPSTADT, H. (ed.) 1989. The Experimental Tradition: Twenty-five Years of American Architecture 
Competitions, 1960-1985. 

45 PRINZ, F. 2011. Competition Architecture.  

46 TIESDELL, S., ADAMS, D. (ed.). 2011. Urban Design in the Real Estate Development Process.  

47 HONZÍK, K. 1963. Ze života avantgardy: vzpomínky architektovy.  

48 MASÁK, M. 2006. Tak nějak to bylo. 

49 URLICH, P. a kol. 2006. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků.  
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4.2.1 Zmínky o soutěžích v publikacích o dějinách architektury 

O původu návrhu staveb z architektonické soutěže se zmiňují obvykle obecně všechny 

publikace, které podrobněji popisují jednotlivá významná architektonická díla, protože 

soutěž byla a je v historii architektury využívaným nástrojem k získání nejlepšího návrhu 

stavby. 

Například Kenneth Frampton (2004, s. 387) v knize Moderní architektura: kritické dějiny50 

konstatuje, že vysoká úroveň finské architektury v 80. letech 20. století byla jako jedním 

z faktorů podpořena „odedávna zavedeným principem veřejných soutěží pro všechny veřejné 

stavby“ a dále uvádí, jak velké mezinárodní soutěže výrazně ovlivnily moderní výstavbu 

Paříže, financovanou státem. 

4.2.2 Disertační práce k tématu architektonické soutěže 

Přímo tématu architektonických soutěží na území České republiky, případně 

Československa, se věnují dvě disertační práce z poslední doby, které rovněž představují 

jediný dostupný výzkum na toto téma v České republice. 

Historií soutěží na Staroměstskou radnici v Praze se zabývala architektka Regina Loukotová 

ve své disertační práci zpracované na Fakultě architektury ČVUT v Praze nazvané Dům, 

který nebyl už nikdy znovu postaven. Role veřejnosti v osmi architektonických soutěžích na 

dostavbu Staroměstské radnice v Praze (Loukotová, 2004).51 Cílem této práce bylo na 

příkladu soutěží na dostavbu Staroměstské radnice „objasnit průběh architektonických 

soutěží a nahlédnout na ně v širších společenských souvislostech, s ohledem na vývoj 

společnosti a dobového chápání věcí veřejných“ (s. 10). V soutěžích na dostavbu 

Staroměstské radnice se shromáždilo více jak 500 soutěžních projektů. Archivní materiály 

se zachovaly jen v torzech, takže výzkum mohl proběhnout z velké části na základě 

materiálů uveřejňovaných v dobovém tisku. Jako důvody neúspěchu všech osmi soutěží R. 

Loukotová uvádí nevhodné načasování soutěží v souvislosti s přelomovými událostmi 

českých i světových dějin, oslabení radničních funkcí a nedostatečnou formulaci programu 

přestavby (impuls k vypsání soutěže vychází většinou z architektonických kruhů), proměna 

                                                             
50 FRAMPTON, K. 2004. Moderní architektura: kritické dějiny.  

51 LOUKOTOVÁ, R. 2004. Dům, který nebyl už nikdy znovu postaven. Role veřejnosti v osmi 
architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze. Praha, 2004. Disertační práce. 
Fakulta architektury ČVUT. Za upozornění na existenci práce R. Loukotové děkuji historiku 
architektury Rostislavu Šváchovi. 
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náplně a využití veřejného prostoru v centru Prahy a nerozhodnost a neschopnost poroty 

zaujmout jasné stanovisko. Veřejnost se do procesu soutěže nikdy nezapojila aktivně a 

důkladně byla informována až po zakončení soutěže. 

V anketě pro veřejnost v rámci výstavy soutěžních projektů po poslední soutěži (1987-

1988) na téma dostavby Staroměstské radnice zvítězil návrh, který dostavbu řešil jako 

historickou repliku52 a výrazně se lišil od výběru tehdejší poroty i od návrhů, které sice 

neuspěly u poroty, ale zaujaly odbornou architektonickou veřejnost. Otázka dostavby je 

stále otevřená a dorůstá další generace architektů, kteří by na ni mohli zkusit odpovědět. 

 

 

V roce 2011 obhájila na Fakultě architektury ČVUT v Praze disertační práci na téma 

Architektonické soutěže 60. let 20. století, publikované na stránkách periodik Architektura 

ČSR/ČSSR a Československý architekt53 architektka Lenka Popelová (2011). Socialistický stát 

v šedesátých letech (po silně ideologicky zatíženém období do poloviny 50. let se státem 

prosazovanou estetikou socialistického realismu) přičítal moderní architektuře mimořádný 

význam a architektonické soutěže byly politicky podporovány. Autorka konstatuje výrazný 

nárůst soutěží v období 1965-1966 a 1968-1969. Po roce 1970 došlo k významnému 

poklesu a od roku 1972 k naprostému útlumu soutěžení.54 Autorka rovněž uvádí, že po 

                                                             
52 Autoři návrhu jsou Ing. arch. M. Pavlík a Ing. arch. F. Kašička. 

53 POPELOVÁ, L. 2010. Architektonické soutěže šedesátých let 20. století, publikované na stránkách 
periodik Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt. Praha, 2010. Disertační práce. Fakulta 
architektury ČVUT. Za upozornění na existenci práce L. Popelové děkuji architektu Miroslavu 
Masákovi. 

54 Viz Tabulka 2 Počet architektonických soutěží pořádaných ročně v letech 1958-1972 
v Československu. 

Obrázek 7 Návrh dostavby Staroměstské 

radnice – vítěz ankety občanů 

Obrázek 8 Dostavba staroměstské 

radnice 1987 (Pavlík a Kašička) 
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tomto období se výsledky soutěží už nepublikovaly s předchozí pečlivostí. Ve své obsáhlé 

práci L. Popelová mapuje, analyzuje a interpretuje soutěžní projekty vymezeného období 

z hlediska mezinárodního kontextu, formových proudů i typologických druhů a konstatuje, 

že soutěže měly „významnou iniciační roli v rozvoji architektury“ (s. 265) a vliv na vývoj 

architektonické formy. Účastí v soutěžích se vyprofiloval úzký okruh architektů, kteří 

vítězili v soutěžích a rovněž některá pracoviště (SIAL, Sdružení projektových ateliérů, KPÚ 

Praha, PPÚ). Je zaznamenáno vůdčí postavení Prahy, na jejímž území proběhlo 30 % všech 

pořádaných soutěží. Druhé místo co do počtu soutěží pořádaných v té době zaujímala 

Ostrava. 

4.2.3 Dílčí texty a jednotlivé články 

Historik a teoretik architektury Rostislav Švácha napsal v roce 2008 kapitolu o soutěžích do 

připravované publikace Architektura a média (ed. Jan Šépka), která nakonec nebyla vydána. 

Text článku pod názvem O soutěžích obecně (Švácha, 2009)55 byl zveřejněn na internetovém 

portálu www.stavbaweb.cz. Článek shrnuje historii soutěží u nás a zdůrazňuje vazbu 

architektonických soutěží na veřejnou debatu o architektuře, která může vzniknout pouze 

v demokratických podmínkách. R. Švácha uvádí, že „v českých zemích lze za zlatou dobu 

(architektonických soutěží) považovat zhruba léta 1860-1948, tedy období, kdy se tady 

rozvíjel demokratický politický systém a občanská společnost“. 

Po dlouhých letech se výraznější publicity dostalo až soutěži na dostavbu Staroměstské 

radnice v Praze v letech 1987-1988.56 Rozpravu o této soutěži autor článku považuje za 

velmi hodnotnou už proto, že probíhala nejen v odborných kruzích a na stránkách 

profesních periodik, ale i v denním tisku, kde vycházely články prezentující více než jeden 

oficiální názor. 

Rostislav Švácha se v již zmiňovaném článku dále zabývá ohlasem soutěží v současnosti. 

Konstatuje, že kvalita veřejné diskuse k soutěžím není dobrá a jako příklad uvádí debatu o 

soutěži na novostavbu Národní knihovny v Praze na Letné v letech 2006-2007, která se 

proměnila ve zjednodušující přestřelku mezi zastánci a odpůrci vítězného návrhu. 

                                                             
55 ŠVÁCHA, R. 2009. O soutěžích obecně. In: Stavbaweb [online]. 14. 12. 2009, [vid. 20. 2. 2012]. 
Dostupné z: http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html     

56 Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice v letech 1987-1988 byla v pořadí osmá na toto téma. 

http://www.stavbaweb.cz/
http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html
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S odstupem několika let si dovolím poznamenat, že průběh a výsledek soutěže na Národní 

knihovnu se nadlouho stal symbolem neúspěšné soutěže, kdy se před pohledy veřejnosti 

projevily a předvedly ty nejproblematičtější aspekty celého soutěžního procesu. 

Časopis Arts and Antiques otiskl souhrnný článek Karolíny Jirkalové Inventura soutěží 

(Jirkalová, 2010, s. 38-43),57 který všeobecně popisuje nedostatek soutěží v současnosti, 

základní legislativní rámec pro soutěže a to, jak různí zadavatelé architektonickou soutěž 

obcházejí a využívají soutěže obchodní, ve které je rozhodujícím kritériem nabídková cena. 

Autorka konstatuje, že ceny, které mohou být v nabídkovém řízení konkurenceschopné, 

jsou výrazně nižší, než honoráře, které jsou stanoveny podle metodik doporučených ČKA 

(autorka používá termín tzv. „honorářový řád“, který ovšem ČKA nesmí používat od roku 

200758). Jirkalová popisuje i historii stavby Středoevropského fóra v Olomouci, kdy 

z pořádání soutěže nakonec pro nesoulad názoru na soutěžní podmínky sešlo a zakázka 

byla svěřena přímo osvědčenému architektovi, ovšem za cenu pohybu zadavatele na hraně 

zákona o veřejných zakázkách. V dalších odstavcích jsou popisovány případy, kdy stavby 

podle návrhů vítězů soutěží nebyly vůbec postaveny nebo přes existenci vítězného 

soutěžního projektu zadány jinému autorovi, často mimo soutěž. Autorka zmiňuje aktivitu 

ČKA ve snaze o propagaci soutěží, zároveň však poznamenává, že architekti kritizují 

nedostatečnost a bezzubost tohoto snažení. V závěru autorka uvádí stavby, které vyšly 

vítězně z architektonické soutěže a byly realizovány. Vyzdvihuje transparentnost 

architektonické soutěže ve srovnání se soutěží obchodní a veřejný zájem na vypisování 

soutěží, které mohou přinést kvalitnější projekty. 

Rozsáhlý materiál o soutěžích publikoval časopis Stavba (Sršňová, Preiningerová, 2008, s. 

18-45).59 Článek Rozprava o architektonických soutěžích je záznamem rozhovorů 

moderovaných Milenou Sršňovou, jíž se zúčastnili zástupci ČKA, developer, architekti 

soutěžící i členové porot a teoretička architektury. Rozhovory doplňují další vysvětlující a 

komentující texty. Tento článek je možná tím nejobsažnějším a současně velmi objektivním 

                                                             
57 JIRKALOVÁ, K. 2010. Inventura soutěží: jak vybíráme projekty veřejných staveb. Arts and Antiques: 
umění žít s uměním, 2010, roč. 9, č. 4.  

58 Výši odměn v architektonických soutěžích určuje Soutěžní řád ČKA (§12 odst. 1). Text Soutěžního 
řádu se v §12, odst. 1 písm. b) odvolává na ustanovení dokumentu Výkony a honoráře architektů. 
Tento dokument se však v současnosti nepoužívá, viz upozornění představenstva ČKA ze 7. 9. 2007, 
[online] 2012, dostupné z: http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-
rozhodnuti-VHR. 

59 SRŠŇOVÁ, M., PREININGEROVÁ, M. 2008. Rozprava o architektonických soutěžích. Stavba, 2008, č. 
1. 

http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-rozhodnuti-VHR
http://www.cka.cc/pravni_predpisy/standardy_vykonu/predstavenstvo-rozhodnuti-VHR
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materiálem o českém soutěžení, který byl u nás publikován do konce roku 2012. Text se 

zabývá legislativou, regulérností soutěží, vyhlašovateli a soutěžní porotou, zadáním 

soutěže, historií soutěžení i zkušenostmi soutěžících architektů. V článku položené otázky 

nepředjímají odpovědi a připouštějí i rizika a úskalí procesu soutěže. Na tomto textu si lze 

uvědomit, že téma soutěže zasluhuje hlubší zkoumání a pohledy z různých stran bez 

propagandistického zjednodušování. Na otázku, jestli je architektonická soutěž nejlepším 

způsobem, jak najít projektanta, neexistuje jednoznačná odpověď. 

Těsně před dokončením této práce v květnu 2013 vyšlo monotematické číslo časopisu 

ERA21 (02/2013), které je celé věnováno architektonickému soutěžení. V textu Soutěžení 

v ČR (Landa, 2013, s. 22-23) jsou uvedena všechna dostupná data o architektonických 

soutěžích shromážděná Českou komorou architektů v letech 1993-2012.60 

4.2.4 Sborník o soutěžích vydaný ČKA 

Další českou publikací o soutěžích je sborník přednášek Architektonické_soutěže 

(Pražanová, 2010)61 ze stejnojmenného mezinárodního sympozia, které pořádala Česká 

komora architektů v roce 2010. Publikace je souhrnem přednášek ze sympozia doplněným 

o návod, který má zadavatele přesvědčit o vypsání architektonické soutěže a dát mu 

základní informaci o přípravě a průběhu soutěže. V závěru jsou uvedena vybraná 

ustanovení zákona o veřejných zakázkách a Soutěžní řád ČKA. 

V textu Princip architektonických soutěží od Jana Sapáka (2010, s. 2-5),62 v době vydání 

publikace člena pracovní skupiny pro soutěže ČKA, autor konstatuje, že se v posledních 

letech „vyvinula mimořádná nevůle…ze strany těch, kteří hospodaří s veřejnými statky, aby 

architektonické soutěže využívali jako osvědčený nástroj“. Souvislost J. Sapák vidí ve stavu 

společnosti „zachvácené korupcí, klientelismem, nepotismem, protekcí, nadržováním a 

manipulacemi“. Na tomto místě si kladu otázku, pokud je celá společnost skutečně 

v takovém stavu, jak se může proces architektonické soutěže z tohoto stavu vydělovat jako 

jediný spravedlivý? Pokud jsou architekti a architektonické soutěže součástí společenského 

dění, lze předpokládat, že i do nich se tento neblahý stav společnosti musí nějakým 

                                                             
60 LANDA, F. 2013. Soutěžení v ČR. ERA21, 2013, č. 2. 

61 PRAŽANOVÁ, M. (ed.). 2010. Architektonické_soutěže. 

62 SAPÁK, J. 2010. Princip architektonických soutěží. In: Pražanová, M. Architektonické_soutěže. 
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způsobem promítat. Změnu tohoto prostředí nemůže vyřešit pouze vyšší počet 

architektonických soutěží. 

Mnohé příklady architektonických soutěží z minulosti rovněž dokládají různý a ne vždy 

dokonalý průběh soutěže, a to dokonce i takové, ze které nakonec vzešla stavba, která se 

zapsala do dějin architektury. Příkladem může být v textu Sapákova článku zmiňovaný 

Havlíčkův a Honzíkův Všeobecný penzijní ústav, který autor uvádí jako stavbu vzešlou 

z architektonické soutěže. O získání projektu na tuto stavbu se Karel Honzík rozepisuje ve 

svých pamětech velmi podrobně a příkladná soutěž to rozhodně nebyla (podrobněji viz 

dále v textu) a manipulace se v tomto případě zcela jistě v průběhu soutěže objevily, jak to 

popisuje sám spoluautor stavby. Soutěž na „Eiffelovu“ věž uvedená v článku rovněž nepatří 

do řady soutěží s bezchybným průběhem, což potvrdila nejen soutěžní lhůta dlouhá jen 18 

dní, ale i to, že Eiffel nakonec věž stavěl z velké části z vlastních prostředků. 

J. Sapák dále tvrdí, že čím více „potenciálních soutěžitelů“ se v soutěži zúčastní, tím může být 

výsledek lepší. Pokud lze chápat potenciální soutěžitele jako soutěžitele možné, pak tomuto 

tvrzení odporuje jak zcela běžné omezování soutěžitelů různými podmínkami (např. pouze 

autorizované osoby), tak i praxe, která u náročných dvoukolových soutěží ve světě 

v prvním kole vyřadí část soutěžících pouze na základě odeslaných dotazníků, které ověřují 

schopnost autorů zpracovat náročnou a rozsáhlou stavbu a vyřazují autory méně zkušené a 

zdatné. Stovky návrhů v soutěži automaticky nevedou k lepšímu výsledku než soutěže 

obeslané třeba jen několika desítkami návrhů. V zahraničí, v zemích, kde se architektonická 

soutěž jako metoda výběru vhodného řešení používá mnohem častěji než u nás, je zcela 

běžné, že velká část soutěží probíhá jako vyzvaná soutěž nebo jako soutěž dvoukolová, kde 

v prvním kole probíhá předvýběr na základě stanovených kvalifikačních a odborných 

kritérií (Fišer, 2013, s. 19).63 

Dějiny soutěžení nepotvrzují, že všichni významní architekti se soutěží účastnili. Architekti 

Ludwig Mies van der Rohe a Louis Kahn jsou v publikaci autorů Hilde de Haan a Ids 

Haagsma Architects in Competition: International Architectural Competitions of the Last 200 

Years (Haan, Haagsma, 1988, s. 18) jmenovitě uvedeni jako architekti, kteří se 

architektonických soutěží nezúčastňovali, zatímco Sapák o nich uvádí, že „dychtivě a rádi 

                                                             
63 FIŠER, Michal. 2013. Soutěžení v Evropě. ERA21, 2013, č. 2. 
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soutěžili“. V zahraniční literatuře se uvádí citace Louise Kahna, který architektonické 

soutěže označil jako „oběť architektuře“ (Lipstadt, 1989, s. 10).64 

Historii architektonického soutěžení se ve sborníku podrobněji věnuje Miroslav Masák (s. 

8-11)65 v článku Architektonické soutěže u nás v kontextu času. Autor popisuje systém 

architektonického soutěžení a jeho změny v průběhu šedesátých až devadesátých let 20. 

století. Na příkladu brněnského architekta Viktora Rudiše dokládá, že architekti se i 

v období tzv. normalizace soutěží (národních i mezinárodních) účastnili. Konstatuje, že 

k soutěžním podmínkám se v minulosti přistupovalo s větší benevolencí, než je tomu dnes. 

Nízký počet soutěží v posledních dvaceti letech vysvětluje nízkým zájmem společnosti o 

kvalitu architektury a věcí veřejných obecně. K dalším důvodům počítá náklady spojené 

s vyhlášením soutěže. Navrhuje, aby iniciátoři transparentních soutěží (např. rady menších 

měst) získali od některého z ministerstev příspěvek na soutěž ve výši 3-4 mil. Kč, což by 

mohlo ročně činit cca 120 mil. Kč ze státního rozpočtu. Za důležité považuje i oslovení 

široké veřejnosti kvalitní architekturou, která by měla být bohatě publikována. Dále 

konstatuje, že pořádání architektonických soutěží komplikuje i znění zákona o veřejných 

zakázkách, nedostatky Soutěžního řádu ČKA a práce soutěžních porot. M. Masák vidí 

v architektonických soutěžích trojí prospěch: „pestrost podnětů, které vyhlašovatel soutěží 

získá, vzor otevřeného jednání, ve kterém vítěz není předem znám, a příspěvek k odbornému 

růstu, především mladých odborníků“. 

Jako možná jediný se Miroslav Masák ve svém textu zabývá tím, jakou formou by bylo 

možné financovat náklady na architektonické soutěže v menších městech a obcích, jejichž 

veřejné rozpočty financování soutěží za současných podmínek neumožňují. Navrhuje, aby 

zdroje financí byly vyčleněny příslušnými ministerstvy, a potřebnou částku odhaduje na cca 

120 mil. korun (při počtu 30-40 soutěží ročně a nákladech 3-4 mil./soutěž). Hledání zdrojů, 

odkud v demokratické společnosti lze čerpat prostředky na architektonickou soutěž, je 

opomíjenou, i když prakticky neopominutelnou a základní součástí úsilí o zvýšení počtu 

soutěží u nás. 

M. Masák se jako zkušený porotce vyjadřuje rovněž k průběhu jednání soutěžních porot. Za 

vhodné považuje jednání neveřejné, které by mělo bránit tomu, aby se představitelé 
                                                             
64 LIPSTADT, H. (ed.) 1989. The Experimental Tradition: Twenty-five Years of American Architecture 
Competitions, 1960-1985. (V originále „an offering to architecture“, překlad E. Špačková.) 

65 MASÁK, M. 2010. Architektonické soutěže u nás v kontextu času. In: Pražanová, M. 
Architektonické_soutěže.  
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vyhlašovatele seznámili s návrhy ještě před zasedáním poroty a pak prosazovali svoje 

„často nekompetentní“ hodnocení. S tím souvisí i další etické aspekty soutěže, zaručující 

nestrannost a spravedlnost posuzování. Přes svoji zkušenost s nečestným jednáním 

porotců v několika soutěžích považuje většinu soutěží za férovou a transparentní. 

Zajímavý je článek Architektonické soutěže ve světle zákona (Hejduk, T., Křesťanová, V. a 

Matějček, J. s. 16-26)66 ve které je pohledem právníků vysvětlen vztah architektonické 

soutěže k zákonu o veřejných zakázkách. Autoři uvádějí, že „některá ustanovení Soutěžního 

řádu ČKA jsou z hlediska zákona o veřejných zakázkách problematická“, bohužel bez dalšího 

upřesnění, takže nelze dohledat, která to byla a jestli problematická zůstala i po novele 

zákona o veřejných zakázkách ze dne 1. 4. 2012. 

4.2.5 Životopisy a vzpomínky architektů 

O architektonických soutěžích se velmi často zmiňují architekti ve svých životopisech a 

vzpomínkách. Dostupné jsou vzpomínky generace architektů zahajujících kariéru v období 

před 2. světovou válkou a v současnosti přibývá publikací, ve kterých autoři popisují 

podmínky, ve kterých pracovali od 50. do 90. let 20. století v období „budování socialismu“. 

Popis soutěžení z období předválečné první republiky přináší vzpomínková kniha 

architekta Karla Honzíka Ze života avantgardy (1963).67 Honzík popisuje význam soutěží 

pro mladou architektonickou generaci a obtíže spojené se získáváním zakázek, atmosféru 

pochybností o spravedlnosti hodnocení a anonymitě předkládaných návrhů, ale i 

teoretickou reflexi soutěží v dobovém tisku68 (s. 114-115). 

V kapitole Soutěže – záchranné pásy tonoucích (s. 142-144) komentuje autor všechny 

problémy, které pro architekty účast v soutěži přinášela – porušování anonymity, 

neudělování první ceny, zadání projektu jinému autorovi, než vítěznému, tajná spolupráce 

porotců na soutěžních návrzích, zadání návrhu jednomu z porotců atd. (Tyto pochybnosti 

ostatně provázely pořádání soutěží vždycky a ani v současnosti tomu není jinak.) Na témže 

                                                             
66 HEJDUK, T., KŘESŤANOVÁ, V. a MATĚJČEK, J. 2010. Architektonické soutěže ve světle zákona. In: 
Pražanová, M. Architektonické_soutěže. 

67 HONZÍK, K. 1963. Ze života avantgardy. Zážitky architektovy.  

68 Karel Honzík zde popisuje soutěž na Dělnickou úrazovou pojišťovnu (1924-25), kde konstatuje, že 
nejlepších návrhů dosáhli autoři, kteří nerespektovali striktní požadavky soutěžních podmínek 
(návrhy O.Lisky a F.M. Černého). Honzík vyzdvihuje rovněž kritiku soutěže, kterou uveřejnil časopis 
Stavba. O. Starý a O. Tyl vypracovali rozbor soutěže a na jeho základě stanovili zásady pro 
posuzování architektonických děl. 
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místě autor popisuje úsilí tehdejších architektonických organizací o zlepšení soutěží, které 

zahrnovalo např. požadavek na odstranění anonymity návrhů nebo rovnoměrné odměnění 

všech hodnotných návrhů v úrovni režijních nákladů. 

Pokud ovšem autor na dalších stránkách (s. 152-171) líčí, jak společně s Havlíčkem získali 

zakázku na projekt Všeobecného penzijního ústavu v Praze, z dnešního pohledu popisuje 

typickou „neregulérní soutěž“, jaká by se jistě dnes ocitla v seznamu neregulérních soutěží 

na webu ČKA, a sám autor by byl vystaven postihu vlastní profesní organizace. 

Honzík v pamětech popisuje v kapitole V. Jak jsme stavěli penzijní ústav, jak se o zadání 

projektu na Penzijní ústav dozvěděl na ulici před kadeřnictvím od spolužáka z gymnázia, 

který byl úředníkem Všeobecného penzijního ústavu (dále VPÚ). Ten informoval Honzíka o 

tom, že VPÚ chce vyzvat 8 architektů „k vypracování náčrtů“ a nechá je posoudit experty, 

které si sám zvolí. Podle slov autora to neměla být „pravidelná“ soutěž. Honzík popisuje, 

jakou diplomacii museli mladí architekti použít, aby se dostali mezi vybrané architekty a 

nakonec přesvědčili investora o svém projektu. Z dnešního pohledu by ČKA zcela jistě 

vyhodnotila tento postup jako neregulérní soutěž.  

Obrázek 9 Budova všeobecného penzijního ústavu v Praze na dobové fotografii 
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O tom, že investoři se v soutěži tehdy nerozhodovali jen podle architektonické kvality 

stavby, svědčí názor prezidenta Všeobecného penzijního ústavu Dr. Rudolfa Hotowtze 

(ČMKOS, 2011): „Ohavná bedna... je to ohavná bedna!“ prohlásil, „ale je to nejúčelnější a 

nejekonomičtější řešení pro náš ústav! Není důvodu, aby byla vypisována další soutěž. Na 

návrhu je možno pracovat dál... Ovšem pokud stavební úřad a státní regulační komise dají 

předběžný souhlas...“.69  

  

                                                             
69 Cituji z textu o historii budovy na stránkách Českomoravské konfederace odborových svazů 

(současný uživatel budovy) ČMKOS, 2011. Budova Všeobecného pensijního ústavu. www.cmkos.cz 
[online] [vid. 20. 12. 2012] Dostupné z: http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/historie-budovy-
vpu/2822-3/budova-vseobecneho-pensijniho-ustavu  

http://www.cmkos.cz/
http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/historie-budovy-vpu/2822-3/budova-vseobecneho-pensijniho-ustavu%20%202
http://www.cmkos.cz/o-nas/historie/historie-budovy-vpu/2822-3/budova-vseobecneho-pensijniho-ustavu%20%202
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5 STRUČNÁ HISTORIE ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ 

5.1 Antické Řecko 

Za první doloženou soutěž v historii architektury se považuje návrh na válečný památník 

po Perských válkách na Akropoli z roku 448 př. Kr. Athénská rada vyzvala několik umělců 

k předložení návrhů, které byly veřejně vystaveny 10 dní, a obyvatelé Athén mohli hlasovat 

pro vítězný návrh. Athénská rada takto postupovala pochopitelně – významná veřejná 

stavba je výrazný krok, který bude mít vliv na prostředí po mnoho let, obzvlášť pokud nese 

i symbolický význam. Athény v tomto období zažívaly vrchol kulturního i politického 

rozvoje. 

5.2 Na prahu novověku 

V roce 1401 uspořádali florentští obchodníci soutěž na návrh bronzových dveří baptisteria, 

do které bylo vyzváno sedm sochařů. Jedním z nich byl i Fillippo Brunelleschi (pozdější 

autor kupole florentského dómu), ale zvítězil tehdy sotva dvacetiletý Lorenzo Ghilberti. 

Soutěžící měli ve lhůtě jednoho roku vytvořit a odlít jednu výplň dveří a měli zpracovat týž 

námět. Oba soutěžní návrhy bronzových reliéfů jsou doposud uloženy v Museo del Bargelo 

ve Florencii. Soutěž posuzovalo 34 porotců a vyslovili se pro Ghilbertiho návrh. Pijoan 

(1984, s. 138) uvádí, že „Ghilberti sám mluví ve svých Záznamech už jako stařec s hrdostí o 

svém vítězství v této soutěži a tvrdí, že ostatní soutěžící ze soutěže odstoupili, když viděli jeho 

jasnou převahu“.70 Ghilberti pracoval na dveřích dvacet let a dokončil je roku 1424. Dveře 

vzbudily takový zájem, že Ghilbertimu bylo svěřeno (tentokrát už ale bez soutěže) 

provedení dalších dveří baptisteria, v nichž pak vytvořil svoje největší dílo. Ghilbertiho 

druhé dveře byly zasazeny proti průčelí dómu a dodnes se jim říká „Rajské dveře“(Pijoan, 

1984, s. 135-145). 

                                                             
70 PIJOAN, J. 1984. Dějiny umění, díl 5. 

Obrázek 10 Akropole v Athénách 
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Soutěž na návrh reliéfů pro výzdobu bronzových dveří baptisteria ve Florencii je velmi 

často v historii soutěží zmiňována, ale bez výraznějšího zdůraznění faktu, že 

nejvýznamnější a dějinami umění nejvíce oceňované východní dveře jejich autor vytvořil již 

na základě přímé zakázky, protože se osvědčil při práci na severních dveřích, kterou získal 

jako mladík po účasti v soutěži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Východní dveře Baptisteria ve Florencii – „Rajské dveře“ 

Fillippo Brunelleschi se prosadil až v následující soutěži na kopuli florentského dómu Santa 

Maria del Fiore roku 1419. Vedení stavby se ujal roku 1420, přičemž „vynálezcem a 

správcem hlavní kupole“ se stal až roku 1423. První kámen lucerny byl položen roku 1445 a 

autor, který zemřel roku 1446, kupoli nespatřil zcela dokončenou. Kupole je od svého 

vzniku dodnes všeobecně obdivována a uznávána a „je možná jednou z duchovně 

nejuniverzálnějších staveb lidstva“ (Pijoan, 1984, s. 97-104). 

Důraz na výběr jedinečného návrhu významných staveb v jednotlivých městech renesanční 

Itálie byl z velké části důsledkem soutěživosti těchto měst, která se vzájemně předháněla ve 

výstavnosti a velkoleposti staveb i veřejných prostranství. Příkladem mohou být toskánská 

města Florencie, Pisa a Siena. 
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Od renesance vznikaly jako centra umění a uměleckého vzdělávání akademie, např. Římská 

Accademia di San Luca od roku 1577 nebo Académie d´architecture v Paříži. Akademie 

podporovaly umělecké a architektonické soutěže a jejich vliv trval až do konce 19. století. 

Akademie podporovaly diskuse o teorii a praxi v architektuře, využívaly k tomu formulaci 

problému, diskusi a posuzování projektů. Akademické soutěže byly čistě teoretickou 

diskusí nezávisle na stavebním místě a staly se součástí výuky architektů. Akademické 

soutěže byly ideové – jejich úkolem bylo vyřešit nějaký teoretický architektonický problém. 

Akademie nově vytvořily profesi architekta – umělce, oddělenou od stavebního řemesla, a 

podporovaly vytváření institucionalizovaných architektonických elit. 

5.3 Průmyslová revoluce 

V období průmyslové revoluce ve druhé polovině 18. století v době nástupu kapitalismu a 

rozvoje demokracie a svobodného tisku se soutěžení mění z procesu výběru 

architektonických elit ke zpřístupnění většího množství návrhů a jejich prezentování před 

širší veřejností. Vznikající odborné architektonické spolky začaly vytvářet soutěžní pravidla 

a řády a dohlížet na regulérnost soutěží. 

Například ve Velké Británii proběhly soutěže na Bank of England (1788), Národní galerii 

(1832) a budovu Parlamentu (1835). V období vlády královny Viktorie bylo někdy 

pořádáno i sto soutěží do roka. Ve Spojených státech byla v roce 1792 soutěž na Bílý dům a 

Kapitol. Tyto příklady dokládají, že soutěže se pořádaly zejména na veřejné stavby, které 

měly zároveň pro veřejnost silný symbolický význam. 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 12 Kapitol ve Washingtonu D. C. 



62 

V roce 1879 inicioval americký časopis Plumber and Sanitary Engineer (Instalatér a 

sanitární inženýr) soutěž na modelové bydlení pro nejchudší vrstvy. Hledal se návrh, který 

spojuje maximální komfort a bezpečnost s co nejvyšším ziskem pro stavitele. První cenu 

z 209 účastníků získal James E. Ware s návrhem „Světlo, vzduch a zdraví“. Tuto soutěž 

můžeme považovat za typ soutěže ideové, kdy neměla být navržena přímo konkrétní 

stavba, ale spíš řešen architektonický problém (Haan, Haagsma, 1988, s. 10). 

Soutěže ani v minulosti neprobíhaly jednoduše. Například v roce 1884 městská rada 

v Amsterodamu vyhlásila mezinárodní soutěž na budovu burzy. Přišlo 199 návrhů, ale 

mezinárodní porota nebyla schopná shodnout se na výsledku, proto bylo deset 

odměněných návrhů vybráno do druhého kola soutěže. Po roce porota vybrala jako vítěze 

francouzského architekta L. M. Cordonniera. Po vyhlášení výsledku vypukl rozruch a 

argumentovalo se tím, že vlastně ani není potřeba novou burzu stavět a autor vítězného 

návrhu byl obviněn z plagiátorství. Svoji roli sehrálo i to, že se vítězem měl stát cizinec. Po 

měsících rozporů se městská rada rozhodla udělit ceny podle rozhodnutí poroty, ale 

s podmínkou, že není povinna postavit oceněný návrh. Nakonec městská rada plány na 

novou burzu úplně opustila. 

Soutěžní návrh H. P. Berlageho je vlevo dole (získal 4. cenu). 

Obrázek 13 Burza v Amsterodamu - soutěžní návrhy 1. – 5. cena (1885) 
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Po deseti letech v roce 1896 byl přímo osloven, pravděpodobně díky přátelství s vlivným 

radním M. W. F. Treubem, architekt Hendrik Petrus Berlage (který se původní soutěže 

rovněž zúčastnil a získal čtvrtou cenu) a v tichosti navrhl budovu burzy, která se stala 

jednou z nejvlivnějších staveb v nizozemské historii architektury. 

Soutěže v 19. století měly poměrně předvídatelné výsledky, protože v architektuře 

převažovala tvorba podřízená historizujícím slohům, formálně jednotným a „v souladu 

s vkusem svých tvůrců, institucí a laického obecenstva“(Haas, 1978, s. 45).71 

Tato situace se měla rychle změnit s příchodem nových moderních stavebních materiálů, 

které umožňovaly experimentální konstrukce jak co do rozponu, tak i výšky stavby. Do 

tohoto období spadá soutěž na návrh staveb pro připravovanou Světovou výstavu v Paříži 

v roce 1889. Soutěž byla bezpochyby vyhlášena s tím, že se předpokládalo, že zvítězí 

Eiffelův návrh. V jeho kanceláři vznikaly návrhy na ocelovou věž už od roku 1884. Ideová 

soutěž na návrh výstavy, jehož součástí měla být 300 metrů vysoká věž na Martových 

polích, byla vyhlášena 1. května 1886 a soutěžní lhůta trvala pouze do 18. května 1886. 

Přesto přišlo 107 návrhů, z nichž mnohé si z celé události dělaly legraci. Porota se rozhodla 

udělit tři první ceny, které získali Eiffel a Sauvestre, J. K. Formigé a F. Dutert. Ostatní 

vítězové soutěže získali nejdůležitější zakázky staveb pro výstavu a Gustav Eiffel mohl začít 

stavět svoji věž. Soutěž měla za úkol pouze vyzdvihnout Eiffelův návrh a byla okamžitě po 

vyhlášení výsledků kritizována nikoliv ale pro samotný postup výběru, ale pro podobu 

návrhu věže, kterou odsoudili představitelé pařížského uměleckého světa. Eiffel zaplatil 

stavbu věže z vlastních prostředků a díky jeho sebevědomí a technickým znalostem byla 

věž postavena v letech 1887-1889. 

5.4 Těžkosti moderní architektury 

Jednotný pohled na podobu architektury se ve 20. století již nepodařilo najít a 

v architektonických soutěžích se v prvních desetiletích projevovalo soupeření mezi 

konzervativním historizujícím a moderním pohledem. 

Žádné dějiny architektury neopomenou zmínit soutěž na novou administrativní budovu pro 

noviny Chicago Tribune. Soutěž byla vyhlášena v roce 1922 a úkolem soutěžících bylo 

navrhnout „nejkrásnější a nejvýraznější administrativní budovu světa“ (Bradford Landau, 

                                                             
71 HAAS, F. 1978. Architektura 20. století. 
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1989, s. 71).72 Do soutěže bylo vyzváno deset architektů a jejich projekty byly posuzovány 

společně s deseti nejlepšími návrhy, které byly vybrány z ostatních soutěžících veřejné 

soutěže. Dorazilo 204 návrhů ze dvaceti tří zemí, 59 návrhů došlo až po termínu. V soutěži 

zvítězil, podle zprávy z poroty jednomyslně, neogotický návrh (autoři John Mead Howells, 

Raymond Hood) a mrakodrap byl postaven v roce 1925. Až na druhém místě se umístil 

moderní puristický návrh finského architekta Eliela Saarinena. Velkou pozornost 

zaznamenal rovněž návrh Adolfa Loose ve tvaru dórského sloupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago Tribune věnovalo soutěži maximální publicitu, která měla podpořit statut novin 

principiálně usilujících o vzdělávání a osvětu veřejnosti. Noviny po dobu soutěžní lhůty po 

čtyři měsíce každý týden publikovaly texty o historické a moderní architektuře. V nedělní 

příloze byly k tématu ilustrované články. Záměrem bylo vzdělávat veřejnost a zároveň 

poukázat na vztah nové stavby k nejskvělejším památkám historie. V každém z článků se 

opakovala otázka, jaký charakter by měla mít architektura nového sídla novin. Soutěžící 

mohli tyto články považovat za návod a radu, jak a v jakém stylu koncipovat soutěžní 

návrhy. Do soutěže přišlo množství návrhů využívajících různých prvků historických stylů a 
                                                             
72 BRADFORD LANDAU, S. 1989. Coming to Terms: Architecture Competitions In America and the 
Emerging Profession, 1789 to 1922. In: The experimental Tradition. Essays on Competitions in 
Architecture. (Překlad z angličtiny E. Špačková.) 

Obrázek 15 Chicago Tribune 

postavená podle vítězného návrhu 

Obrázek 14 Chicago Tribune 

soutěžní návrh Adolfa Loose 
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soutěžní návrhy se staly inspirací pro budoucí podobu mrakodrapů. Po ukončení soutěže 

v roce 1923 proběhla putovní výstava soutěžních návrhů, které byly vystaveny na 

universitách, ve veřejných institucích i obchodních budovách v centrech dvaceti sedmi 

amerických a kanadských měst. Výstava posloužila osvětě veřejnosti, která měla možnost 

seznámit se s návrhy soudobé architektury z celého světa. Pro všechny byla zároveň 

dokladem užitečnosti soutěže, která podporuje vznik mnoha dobrých návrhů a představuje 

široký výběr vhodných řešení. Publicita vystavených návrhů pomohla kromě vítězů i 

poraženým, kterým přinesla vítanou příležitost představit vlastní návrh široké veřejnosti. 

Součástí legend o architektonických soutěžích se stala i soutěž na palác Společnosti národů 

v Ženevě v roce 1927. Očekávané vítězství Le Corbusiera nebylo potvrzeno, protože jeden 

z konzervativních porotců uplatnil námitku, že návrh byl mechanicky reprodukován, 

nikoliv proveden tuší. Le Corbusierův soutěžní návrh získal pouze jednu z devíti prvních 

cen, ale stavba byla realizována podle historizujícího návrhu (navzdory Le Corbusierovým 

protestům proti výroku poroty). Pro Le Corbusiera byla účast v soutěži trpkým zklamáním, 

které neváhal vyjádřit: „Zdá se, že vládcové se nevyvíjejí unisono s masami, kterým vládnou, a 

diplomacie má nepřiměřené sympatie k pozlaceným síním zemřelých králů.“ (Cresti, 1972, s. 

27).73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 CRESTI, C. 1972. Le Corbusier. (Překlad ze slovenštiny E. Špačková.) 

Obrázek 16 Palác Společnosti národů v Ženevě 
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5.5 Cesta k dnešku 

Organizace velkých otevřených mezinárodních soutěží je velmi náročná. V současnosti 

dokáží takovou soutěž zorganizovat jen motivovaní státní zadavatelé, pokud hledají ten 

nejlepší možný návrh. Francouzský prezident F. Mitterrand měl ambici vystavět v Paříži tu 

nejlepší architekturu (Connaissance des Arts, 1989)74 a tak byly v osmdesátých letech 

uspořádány velké mezinárodní soutěže – dvě z nich velmi úspěšné, i když rovněž 

doprovázené mnoha rozpory. V roce 1982 byla vypsaná soutěž na Parc de la Villette (471 

návrhů), jejímž vítězem se stal Bernard Tschumi. 

Mezinárodní soutěž na ukončení osy mezi Louvrem a La Defense v roce 1983 (424 návrhů) 

vyhrál Johan Otto von Spreckelsen z Dánska. 

Třetí soutěž na budovu Opery na náměstí de la Bastille v roce 1983 přinesla problémy. Ze 

756 návrhů porota zprvu nevybrala vítěze, po dlouhé debatě vybrala šest návrhů, které 

předvedla prezidentu Mitterrandovi. Ten vybral jako vítězný návrh Kanaďana Carlose Otta, 

který byl realizován. 

 

  

                                                             
74 Prezentace významných staveb ve speciálním čísle francouzského časopisu Connaissance des Arts. 
1989. Grands Travaux nazývá období výstavby Paříže v 80. letech „velké dílo“ a vyzdvihuje vliv 
architektury na městský prostor i kulturní rozvoj. Předmluvu k tomuto časopisu napsal prezident F. 
Mitterrand osobně. 

Obrázek 18 Arche de la Défense Obrázek 17 Parc de la Villette 

Obrázek 19 Opera Bastille 
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Soutěže na budovu Opery v Paříži se v roce 1983 zúčastnili i architekti libereckého SIALu J. 

Suchomel, J. Eisler a E. Přikryl ve spolupráci s nizozemským ateliérem Van den Broek en 

Bakema z Rotterdamu, kde v té době působil Z. Zavřel (Masák, 2008, s. 177).75  

V 80. letech bylo pro soutěže příznivé klima. Odezněl stavební boom poválečných let, kdy 

byli architekti zaměstnáni natolik, že k účasti v soutěžích neměli čas a ani motivaci. 

V časech, kdy zakázek ubývá, hledají architekti v soutěžích naději na novou zakázku, mají 

více času na práci na soutěži a jejich soutěžní návrhy jim mohou přinést i užitečnou 

publicitu. 

U nás do tohoto období spadá zatím poslední osmá soutěž na dostavbu Staroměstské 

radnice z let 1987-1988 obeslaná 227 soutěžními návrhy (Švácha, 2009 a Loukotová, 

2004).76 

5.5.1 O účasti architektů v soutěžích 

Jsou ovšem i architekti, kteří se soutěží vůbec neúčastní, nebo jen velmi zřídka. Patřili k nim 

například F. L. Wright, G. Rietveld, Louis Kahn nebo J. J. P. Oud, který svoji neúčast 

v soutěžích vysvětluje absencí dialogu mezi klientem a zadavatelem a tvrdí, že ze soutěží 

vycházejí stavby, které neodpovídají společenské potřebě. 

Jiní významní architekti se naopak soutěží zúčastňovali pravidelně po celý život – například 

Alvar Alto se účastnil nejméně 58 soutěží (25 vyhrál), Eliel Saarinen obeslal přes 20 soutěží 

(12 vyhrál) nebo Arne Jacobsen s účastí ve dvaceti soutěžích. Je zřejmé, že ve Skandinávii 

existuje tradice architektonických soutěží, která má vliv i na současnou kvalitu vystavěného 

prostředí a kompetentní přijímání moderní architektury veřejností. 

5.5.2 Podoby architektonických soutěží na mezinárodní scéně 

V současnosti existuje ve světě vedle sebe mnoho typů architektonických soutěží, které se 

přizpůsobují účelu. Kromě otevřených veřejných soutěží, u kterých je při velkém počtu 

přihlášených návrhů často náročná organizace i hodnocení, probíhají soutěže vyzvané, v 

                                                             
75 MASÁK, M. 2008. Architekti SIAL. 

76 Reflexi soutěže na Staroměstskou radnici v letech 1987-1988 se věnuje Rostislav Švácha v článku 
Švácha, R. 2009. O soutěžích obecně. www.stavbaweb.cz [Online] dostupné z: 
http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html  a historií soutěží na 
Staroměstskou radnici v Praze se zabývala Regina Loukotová ve své disertační práci na FA ČVUT 
v Praze Loukotová, R. 2004. Dům, který nebyl už nikdy znovu postaven. Role veřejnosti v osmi 
architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze.  

http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html
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nichž jsou k účasti osloveni jen vybraní architekti. Některé soutěže na náročná témata 

probíhají dvoukolově, v prvním kole architekti dokládají svoji kompetenci téma zvládnout. 

Pouze vybraní architekti postupují do druhého kola, v němž teprve předkládají soutěžní 

návrh. Mnohé soutěže nemají nezávislou porotu, ale návrhy vybírají investoři, někdy 

s pomocí architektů jako konzultantů (např. soutěž na budovu banky v Hongkongu 1979, 

Norman Foster). 

Je zřejmé, že do současnosti se rozvinula celá škála podob architektonických soutěží, která 

odpovídá náročnosti a rozsahu řešeného tématu i požadavkům zadavatele soutěže. 

Přípravu a organizaci soutěží mohou převzít specializované firmy, často se na přípravu 

soutěží specializují architektonické kanceláře. Příprava soutěží je velmi pečlivá a trvá i 

několik let, než je soutěž vyhlášena. Rovněž práce porot odpovídá typu a charakteru 

soutěže a není výjimkou, že se porota před rozhodnutím schází několikrát a projekty 

společně s přizvanými znalci hodnotí z mnoha aspektů.77 

5.5.3 České stopy 

Stopy na mezinárodní scéně zanechali i čeští architekti, ať už jako soutěžící, nebo porotci. 

Vzhledem k množství dílčích účastí zde zmiňuji pouze několik málo příkladů. Mimořádnou 

roli v mezinárodním soutěžení hrála skupina architektů libereckého SIALu. V roce 1980 v 

soutěži IBA Tegeler Hafen získali 2. cenu architekti libereckého SIALu v kolektivu J. 

Suchomel, J. Eisler, E. Přikryl, M. Rajniš a D. Vokáč. V roce 1985 realizovali obytný dům pro 

IBA Kreuzberg architekti J. Suchomel, J. Eisler a E. Přikryl. 

Architekt Miroslav Masák byl členem poroty v mezinárodní soutěži na budovu NATO 

v Bruselu, která byla vyhlášena v roce 2001. Na působení v porotě této soutěže vzpomíná 

např. v článku Architektonické soutěže u nás v kontextu času (Masák, 2010, s. 10).78 

                                                             
77 Při pedagogickém pobytu na VIA University College v Dánském Horsens mě vedoucí katedry 
architektury Erik Toft provázel po kampusu školy a informoval mě o tom, že novou budovu 
„podnikatelského inkubátoru“ Vitus Bering Innovation Park (2010) navazujícího na kampus a 
tvořícího jeho současnou dominantu vybírala škola v architektonické soutěži. Porota před výběrem 
vítěze zasedala celkem deset dní. Jako architekt a člen soutěžní poroty konstatoval, že v soutěži byl 
návrh, který byl po architektonické stránce zdařilejší, než ten nakonec vítězný. Po porovnání 
užitkových ploch ale poskytoval výrazně méně prostoru ve stejném objemu stavby. Nakonec zvítězil 
návrh, který dokázal s plochou hospodařit ekonomičtěji. I přesto se jedná o velmi zajímavou 
architekturu a zároveň stavba velmi dobře slouží svému účelu a je energeticky úsporná. 

78 MASÁK, M. 2010. Architektonické soutěže u nás v kontextu času. In: Pražanová, M. 
Architektonické_soutěže.  
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Tým pod vedením architekta Martina Roubíka a Reginy Loukotové v roce 2003 získal 

čestné uznání ve finále mezinárodní soutěže na Velké egyptské muzeum. Do soutěže se 

přihlásilo téměř 3000 týmů ze 105 zemí světa. V prvním kole mezinárodní porota posoudila 

1557 odevzdaných prací z 82 zemí. Do druhého kola postoupilo 20 projektů, jejichž autoři 

byli vyzváni k rozpracování svých návrhů. Soutěže se zúčastnilo 20 českých a 8 slovenských 

soutěžních týmů. Ocenění českého týmu pod vedením Martina Roubíka a Reginy Loukotové 

je jedním z největších úspěchů české architektury v mezinárodním kontextu. 

 

M. Roubík byl v době svého pobytu v Norsku architektem v ateliéru Snøhetta, který zvítězil 

v 1989 v mezinárodní soutěži na stavbu nové knihovny v egyptské Alexandrii. 

  

Obrázek 20 Soutěžní návrh stavby Velkého egyptského muzea českého týmu pod 

vedením Martina Roubíka 
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6 ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ 

6.1 První kroky 

Historik architektury Rostislav Švácha uvádí jako první doloženou soutěž v českých zemích 

výzvu opata kláštera v Kladrubech Fintzgutha z roku 1711 pražským architektům Janu 

Blažeji Santinimu a Kryštofu Dientzenhoferovi, kteří měli navrhnout přestavbu původně 

románského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého 

Benedikta. Vítězem soutěže se tehdy stal Santini. „Opat kláštera Kladruby Maurus Finzguth 

ihned informoval o výsledku svého spolubratra Emiliana Koterovského ze Svatého Jana pod 

Skalou a poslal pak výkresy vítěze soutěže, Jana Santiniho, opatovi kláštera v Melku Bertholdu 

Ditmayrovi, který byl ve své době pokládán za velkou autoritu v uměleckých 

záležitostech.“(Švácha, 2009). Přestavbou podle Santiniho návrhu se ze starobylé pozdně 

románské stavby stal skvost barokní gotiky. 

6.2 Národ sobě 

V 19. století probíhalo množství soutěží, veřejných a zpravidla anonymních. Pořádaly je 

různé instituce veřejné i soukromé. O soutěžích se veřejnost dozvěděla z dobového tisku a 

často se vedly i v menších městech debaty o návrzích i jejich architektech. Občané jako 

daňoví poplatníci se o soutěže zajímali a sledovali, jaké budovy se postaví z veřejných 

prostředků. 

Obrázek 21 Klášter v Kladrubech 
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Jednou z prvních soutěží tohoto období byla soutěž na Českou spořitelnu v Praze z roku 

1858, ve které s tehdy novátorským neorenesančním návrhem zvítězil architekt Ignác 

Ulmann. 

Soutěž na stavbu Národního divadla se konala v letech 1865-1866. Vítězem soutěže se stal 

Josef Zítek. V porotě byli i zahraniční znalci a o výsledcích poprvé referoval i odborný tisk. 

Třiatřicetiletý architekt Josef Zítek byl předem vyzván ke zpracování návrhu a soutěž byla 

vyhlášena dodatečně. Stavba, provázená kontroverzemi a zvýšenými stavebními náklady, 

probíhala od položení základního kamene roku 1868 do prvního otevření divadla v roce 

1881. Na uměleckou výzdobu byla rovněž vyhlášena soutěž, v níž uspěli mladí umělci (Aleš, 

Ženíšek, Mařák, Brožík a další). Divadlo bylo otevřeno předčasně, stavební práce ještě 

nebyly ukončeny. Požár divadla vznikl při stavebních pracích, které v divadle ještě po 

otevření probíhaly.79 Na dostavbu Národního divadla byla v 60. letech 20. století opět 

vyhlášena soutěž, ve které zvítězil Bohuslav Fuchs. Návrh ze soutěže postaven nebyl. 

V roce 1874 proběhla soutěž na budovu Rudolfina, v níž zvítězili Josef Zítek a Josef Schulz. O 

několik let později v soutěži na Národní muzeum v Praze v roce 1883 zvítězil Josef Schulz. 

O pražských soutěžích na přelomu 19. a 20. století píše podrobněji ve své disertační práci 

Regina Loukotová (Loukotová, 2004, s. 17)80 V soutěži na regulační plán asanační oblasti 

v letech 1886-1887 na plánovanou asanaci Josefova porota konstatovala, že žádný 

z odměněných plánů nenaplnil zadání a měl by z nich být vytvořen kompilát. 

Od konce 19. století probíhalo několik soutěží na řešení úpravy letenské komunikace a 

prostoru Letné v Praze (soutěží proběhlo celkem šest mezi lety 1901 a 1964), v nichž se 

hledala vize pro regulační plán tohoto území. 

V letech 1899-1901 proběhla i první soutěž „na přístavbu a novou stavbu Radnice 

Královského hlavního města Prahy“ a byla tím založena tradice soutěží na dostavbu 

Staroměstské radnice v Praze. Dodnes proběhlo již osm soutěží na dostavbu radnice a bylo 

v nich shromážděno přes 500 soutěžních návrhů (Loukotová, 2004, s. 117). 

                                                             
79 Článek o příběhu budování budovy Národního divadla v Praze vyšel v časopise Respekt (VITVAR, 
J.H. 2013. Naše zlatá stavbička. Respekt, 2013, č. 20, s. 53-59), ve kterém autor popisuje kontroverze, 
které kolem stavby v době jejího vzniku panovaly, a srovnává je s dneškem. Výhodu při budování 
Národního divadla ve druhé polovině 19. století vidí v tom, že všichni si v té době budovu divadla 
přáli. 

80 LOUKOTOVÁ, R. 2004. Dům, který nebyl už nikdy znovu postaven. Role veřejnosti v osmi 
architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze. 
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Už v tomto období architekti kritizovali v tisku průběh a hodnocení soutěží. Krátké soutěžní 

lhůty, špatně formulovaný program soutěže, porušování soutěžních podmínek, nízké ceny a 

odměny a požadovaná přílišná podrobnost soutěžních návrhů byly předmětem stížností a 

kritických článků. Výhrady se objevovaly i k anonymitě soutěží a anonymita soutěžních 

návrhů byla považována za nepotřebnou, pravděpodobně i proto, že ruční zpracování 

veškerých návrhů bylo pro jednotlivé architekty charakteristické. Regina Loukotová ve své 

 disertaci cituje článek z časopisu Architektonický obzor z roku 1908 (A. C. 1908), ve kterém 

jeho autor popisuje „nápadný úkaz, že málokterá soutěž česká v posledních letech setkala se 

s kýženým výsledkem“ a jako příklad přístupu městských úřadů je uvedena soutěž 

v Jilemnici, kde se sešlo 39 soutěžních návrhů, z nichž žádný nebyl oceněn, ale místní autor 

podle nich nakonec vytvořil vlastní návrh. 

6.3 Svobodná republika 

Tradice soutěží pokračovala nepřetržitě i ve 20. století. Demokratická první republika 

vytvářela pro soutěže dobré podmínky, fungoval bohatý spolkový život a rozumět moderní 

architektuře se veřejnost učila jak ze stránek svobodného tisku, tak i z mnohých realizací. 

Mladí architekti se už jako studenti intenzivně cvičili v soutěžení a prezentaci svých 

myšlenek, jak o tom píše např. Karel Honzík ve svých pamětech (Honzík, 1963. s. 10 a 

232).81 Popisuje podrobně, jak již Spolek posluchačů architektury pořádal výstavy a 

organizoval soutěže pro studenty, jejichž tématem byly velmi různorodé úkoly (například: 

soutěž na vymalování spolkové místnosti, soutěž na lustr ve spolkové místnosti, soutěž na 

literární esej o architektuře, soutěž na dárky profesorům a mnohé další). 

V období první republiky probíhalo množství soutěží architektonických i urbanistických. 

Tyto soutěže byly publikovány a obšírně komentovány v odborném tisku. V té době byla 

v republice vysoká úroveň architektury a to nejen v centrech Praze a v Brně, ale i v menších 

městech a mnohé stavby byly stavěny právě na základě výsledků architektonických soutěží. 

Výstavbu průmyslového baťovského Zlína rovněž provázely soutěže, jedné z nich se jako 

porotce zúčastnil i Le Corbusier,82 který nakonec J. A. Baťovi nabídl i své vlastní návrhy. 

                                                             
81 HONZÍK, K. 1963. Ze života avantgardy. Zážitky architektovy.  

82 Soutěž na nejvhodnější bydlení pro zaměstnance firmy Baťa se konala v roce 1935, Le Corbusierův 
domek nebyl pro nákladnost ani vzorově postaven. 
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Po roce 1929 byla česká architektura poznamenána hospodářskou krizí. Mnohé soutěže, 

vypisované v tomto období, byly organizovány i jako forma podpory pro architekty bez 

stálého zaměstnání a v době útlumu jiných zakázek. Tématem soutěží se stala výstavba 

bytových domů s malými byty. V roce 1930 vypsala pražská obec soutěž na domy 

s minimální plošnou výměrou, další soutěže na malé byty vypsala Ústřední sociální 

pojišťovna nebo dělnické stavební družstvo Včela (Švácha, 1985, s. 339-343).83 Soutěž 

pořádal i Svaz českého díla na domy pro výstavní osadu Baba v Dejvicích, kde měly 

původně stát typové domky. Z jejich výstavby ale nakonec sešlo, protože stavebníci dali 

přednost individuálně navrženým vilám. 

6.4 Socialistické Československo 

Po komunistickém puči v 1948 se podmínky pro svobodné a otevřené soutěžení 

v architektuře změnily. Předváleční funkcionalističtí architekti byli z velké části levicově 

orientovaní a někteří z nich byli přímo členy komunistické strany. Už před válkou na Sjezdu 

levých architektů (1932) deklarovali požadavky na jednotné plánování a hospodářství, 

zprůmyslnění stavebnictví a jednotné organizace architektů. Po skončení války se zapojili 

do realizace těchto plánů a po roce 1948 už této myšlence nic v cestě nestálo. Těsně po 

válce proběhla soutěž na rekonstrukci Lidic (vítězové Podzemný, Tenzer, Hilský). V roce 

1946 byly organizovány dvě velké architektonické soutěže – na novou Staroměstskou 

radnici a na stavbu kolektivního domu v Litvínově. 

 

                                                             
83 ŠVÁCHA, R. 1985. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny 
dvacátého století.  

Obrázek 22 Kolektivní dům v Litvínově Obrázek 23 Školka v kolektivním domě 
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Na základě architektonické soutěže z roku 1946 vznikla stavba Kolektivního domu 

v Litvínově. V soutěži bylo 19 návrhů, vítězi se stali E. Linhart a V. Hilský. Návrh byl už 

v tehdejší době přijat rozporuplně, byl označován jako příliš luxusní, „nesocialistický“, a 

jeho cena měla překročit rozpočet dvouletky o 150 %. Projekt byl dokončen až roku 1958 a 

patří mezi  poslední stavby předválečného modernismu, architektura v socialistickém 

Československu se už v té době ubírala jiným směrem (Zarecor, 2011).84 

Po zestátnění všech architektonických praxí do jedné centrální instituce – Stavoprojektu, 

státem řízeného systému projekčních pracovišť, a po spojení znárodněných stavebních 

firem do jednotných Československých závodů se zcela změnil systém zadávání zakázek a 

vyhledávání architekta a projektanta. Soukromé podniky neexistovaly a těm státním 

přiděloval zakázky stát v souladu s plánovaným hospodářstvím. 

Historie Stavoprojektu jako projekční organizace, která výrazně ovlivnila podobu 

architektury v socialistickém Československu, není zpracována. Proto o soutěžích, 

konaných v rámci této monopolní projekční instituce, víme pouze z dílčích zpráv. Studii, 

která se zabývá soutěžemi, publikovanými v závodním časopise Stavoprojekt (vycházel 

1952-1961), vydávaném ostravským Státním projektovým ústavem, publikoval historik 

architektury Martin Strakoš (2012, s. 43-65).85 Architekti ve Stavoprojektu pracovali 

kolektivním způsobem v jednotlivých ateliérech řízených vedoucími architekty, kteří byli 

rovněž uváděni jako vedoucí projektů. Architektonické soutěže souvisely se socialistickým 

pracovním soutěžením obecně. Na počátku 50. let hledaly výtvarné podání v duchu 

národních a klasických tradic jako zdroje socialistického realismu. Poroty vyhodnocující 

soutěže (pořádané ostravským projekčním pracovištěm) byly usměrňovány Umělecko-

technickou radou a byly pod vlivem členů komunistické strany. Závodní časopis publikoval 

informace o soutěžích lokálních, ale objevovaly se i soutěže v celostátním měřítku. Ve druhé 

polovině 50. let je znát pozvolný odklon od socialistického realismu směrem k pozdnímu 

modernismu. Podnikový časopis v roce 1961 zaniká a další informace o soutěžích jsou 

dostupné z celostátních periodik, která se ostravskému regionu věnovala již jen okrajově. 

                                                             
84 ZARECOR ELMAN, K. 2011. Manufacturing a socialist modernity: Housing in Czechoslovakia, 1945-
1960. Autorka se v publikaci podrobně zabývá situací československé architektury v období 
přechodu od kapitalismu k poválečnému socialismu. 

85 STRAKOŠ, M. 2012. Ostravsko v soutěžení a budování. Architektonické soutěže na stránkách 
závodního časopisu Stavoprojekt (1952-1961) v kontextu české architektury. In ROSOVÁ, Romana 
(ed.). Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2012. 
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O architektonických soutěžích v 60. letech píše ve své disertační práci Lenka Popelová 

(2010).86 Od politického uvolnění na konci 50. let počet soutěží začíná znovu narůstat. 

Stavoprojekty a ostatní státní projekční organizace organizovaly menší lokální ústavní a 

meziústavní soutěže. Skončila éra socialistického realismu a architektura se přiklonila 

k moderním vyjadřovacím prostředkům. Po uvolnění společenské atmosféry v 60. letech se 

do soutěžení vrátila svobodnější atmosféra a oblast soutěží byla méně ideologicky 

omezována. Výsledky významných soutěží ovlivňovaly architekturu (soutěž na 

československý pavilon EXPO 58 v Bruselu) a byly komentovány v odborném tisku. 

Z tohoto období pochází i nejoceňovanější česká stavba hotelu a televizní věže na Ještědu 

(Karel Hubáček a kol.), jejíž návrh rovněž vzešel z vnitropodnikové soutěže. 

Karel Hubáček společně s architekty Binarem a Masákem byl zakladatelem libereckého 

ateliéru SIAL, jehož architekti se účastnili mnoha národních i mezinárodních soutěží 

(Masák, 2008).87 

Po celé období 60. let probíhaly architektonické soutěže v několika úrovních. Soutěže 

vnitropodnikové se odehrávaly v rámci jednotlivých státem řízených projekčních 

organizací a na této úrovni byly i hodnoceny. Lokální soutěže organizovaly krajské pobočky 

Svazu architektů a celostátní soutěže byly organizovány Svazem architektů na národní 

úrovni. Vstup do mezinárodních soutěží byl možný rovněž pouze přes Svaz architektů, 

který rozděloval devizové prostředky nutné pro financování soutěžních podkladů. 

V období 60. let se u nás projevil rozpor mezi exkluzivitou významných zakázek a stagnací 

typizované panelové výstavby, kde se kvalita architektury mohla projevit jen výjimečně. 

Atypické stavby, které ve státních projektových ústavech prošly vnitropodnikovou soutěží, 

si často udržovaly kvalitu architektonického řešení na maximální možné úrovni. 

  

                                                             
86 POPELOVÁ, L. 2010. Architektonické soutěže šedesátých let 20. století, publikované na stránkách 
periodik Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt.  

87 MASÁK, M. 2008. Architekti SIAL. V knize jsou v medailonech jednotlivých členů ateliéru 
zaznamenány desítky architektonických soutěží domácích i zahraničních. 
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V ostravském prostředí lze za výjimečné považovat dílo architekta Ivo Klimeše, který 

účastnil soutěží od konce 50. let, kdy vstoupil po studiích do zaměstnání v ostravském 

Stavoprojektu. Díky úspěchům v řadě soutěží, zejména na stavby divadel a koncertních sálů, 

navrhl a realizoval řadu přestaveb divadelních budov a rovněž novostavbu divadla v Mostě. 

Návrh na budovu divadla v Mostě vzešel z architektonické soutěže konané v roce 1968. 

 

 

Na běžnou architekturu měl významný vliv nedostatek moderních stavebních materiálů a 

technologií, často nedostatek jakéhokoliv stavebního materiálu hlavně pro drobné 

stavebníky a bytovou výstavbu. Rovněž soutěže na obytné a školské stavby nebyly časté a 

jejich výsledky neměly praktický význam. 

6.5 Období „normalizace“ 

S počátkem normalizace po roce 1968 dochází k útlumu soutěžení v architektuře. Jednou 

z posledních významných soutěží v tomto období byla vyzvaná soutěž na pavilon pro 

světovou výstavu v Ósace, jejíž porota zasedala v červenci 1968.88 Zvítězil v ní autorský tým 

architektů Viktora Rudiše, Vladimíra Pally a Aleše Jenčeka z brněnského Stavoprojektu. 

Součástí návrhu bylo i libreto expozice, vytvořené básníky Janem Skácelem a Adolfem 

Kroupou na téma „Člověk a čas“. Téma bylo rozdělené do tří částí, nazvaných „Čas radosti, 

čas úzkosti, čas naděje“. Ve výstavním pavilonu dominovalo výtvarné umění, které 

navazovalo na volně koncipovaný prostor pavilonu.  

                                                             
88 OBECNÍ DŮM BRNO. 2005. Viktor Rudiš. Stavby a projekty 1953-2002. 

Obrázek 25 Divadlo v Mostě na dobové 

fotografii 

Obrázek 24 Skica architekta 

Klimeše k návrhu divadla v Mostě 
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Na světové výstavě v Ósace v roce 1970 získal pavilon cenu Institutu japonských architektů, 

ale v normalizačním Československu byl oficiálními médii kritizován. Architekt Viktor 

Rudiš (Rudiš, 2012, s. 16-19) na toto období vzpomíná: „Pavilonem prošlo 10 miliónů 

návštěvníků. Tedy celá republika. Obdržel od pořadatelů jednu ze tří medailí za nejlepší 

pavilon a expozici. V Čechách se na třicet let vytratil z povědomí a z médií.“89  

 

Po roce 1970 je vypsáno jen několik architektonických soutěží do roka (tento počet 

nezahrnuje soutěže ústavní a vnitropodnikové). Je to méně než po roce 1948. Soukromí 

investoři už dávno neexistovali a normalizační vlády soutěžení nepodporovaly. Svaz 

architektů v období normalizace činil obstrukce architektům z politických důvodů 

nežádoucím, a to i v přístupu k soutěžím. V architektonických soutěžích se rovněž projevila 

„kolektivizace“ profese – k soutěžím byly vyzývány projekční organizace (Stavoprojekty a 

další státní projektové organizace) a za autory soutěžních projektů byly považovány tyto 

ústavy, nikoliv jednotliví architekti.90 Přístup architektů k mezinárodním soutěžím v období 

sedmdesátých a osmdesátých let již nezprostředkovával Svaz architektů, ovšem finanční 

prostředky nutné pro vstup do těchto soutěží si architekti museli zajišťovat sami a často se 

stávalo, že jim možnost účastnit se v zahraniční soutěži financovali přátelé a kolegové 

pobývající v emigraci na západě. 

Uspořádání velké soutěže na dostavbu Staroměstské radnice v letech 1987-1988 

v atmosféře pokusu o demokratizaci socialistického státu pod vlivem sovětské přestavby 

                                                             
89 RUDIŠ, V. 2012. Ósaka a Lesná. In PEŘINKOVÁ, M. (ed.) Architektura a urbanismus 20. století. 

90 Například v soutěži na Palác kultury v Praze v 70. letech zvítězil Vojenský projektový ústav, nikoliv 
jednotliví autoři návrhu. Podle ústních vzpomínek architektů M. Masáka a V. Rudiše, zapsáno dne 16. 
5. 2012 v Brně. 

Obrázek 26 Perspektivní pohled soutěžního projektu pavilonu České republiky 

v Ósace (Rudiš, Palla, Jenček 1968) 
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toto období završuje. Svobodnější debata o výsledcích soutěže a směrech, kterými se 

architekti ve svých návrzích ubírali, předznamenala zásadní změnu společenské situace. 

 

  

Obrázek 28 Soutěžní návrh Emila 

Přikryla na obálce časopisu Umění 

(5/1988) 

 

Obrázek 27 Soutěžní návrh Emila Přikryla na 

dostavbu Staroměstské radnice 1988  
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7 SOUTĚŽE PO SAMETOVÉ REVOLUCI 

V roce 1992 vznikla Česká komora architektů, samosprávné profesní sdružení architektů. 

Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů, jako subjekt veřejného práva se sídlem v Praze a s působností pro 

Českou republiku; reprezentuje profesi vůči zahraničí. K 7. 1. 2013 eviduje ČKA celkem 

3462 autorizovaných architektů. 

ČKA nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR a 

za jejich integraci do evropských a jiných profesních struktur. Podle této právní úpravy 

sdružuje všechny autorizované osoby v oboru architektura, územní plánování a krajinářská 

architektura. 

ČKA dohlíží nad regulérností vyhlašovaných soutěží a zadávacích řízení v architektuře a 

urbanismu a k jejich regulérnosti se vyjadřuje. 

ČKA usiluje společně s vyhlašovateli architektonických soutěží o kvalitní a regulérní 

podmínky, spolupracuje s vyhlašovateli při zpracovávání soutěžních podmínek, jmenování 

soutěžních porot a podpoře jejich činnosti, podpoře činnosti odborných znalců, 

přezkušovatelů a auditorů soutěží. 

Regulérnost soutěžních podmínek jednotlivých soutěží posuzuje pracovní skupina pro 

soutěže (působí od roku 1994). V současnosti jsou vyhlašované, připravované i ukončené 

soutěže a jejich výsledky zveřejňovány na webové stránce ČKA. Systematický přehled 

vyhlášených soutěží a jejich výsledků včetně základních statistických údajů (např. počet a 

typ vyhlášených soutěží, objem finančních prostředků na ceny a odměny ap.) není z veřejně 

dostupných zdrojů zjistitelný. Jediné dostupné údaje zveřejnil časopis ERA v květnu 2013 

(Landa, 2013). Na webové stránce ČKA lze dohledat pouze dílčí výsledky - přehled za rok 

1999 (22 soutěží), rok 2000 (20 soutěží a přehlídek), rok 2001 (25 soutěží včetně 

přehlídek, jedné neregulérní soutěže a jedné neuskutečněné soutěže). Další dostupné údaje 

jsou za rok 2004 v souhrnném materiálu vydaném ČKA (ČKA, 2004).91 Jednotlivě jsou 

informace o soutěžích zveřejňovány na webových stránkách ČKA a v Bulletinech, které ČKA 

vydává čtyřikrát ročně (na www.cka.cc dostupné od čísla 1/2003). Přehled 

                                                             
91 ČKA. 2004. Výsledky architektonických soutěží v roce 2004. [Online] [vid. 20. 6. 2012]. Dostupné z: 
http://www.cka.cc/prilohy/katalog_souteze_2004 
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architektonických soutěží od roku 1990 a podrobná analýza jejich výsledků by mohl být 

tématem dalšího samostatného výzkumu. 

V roce 2011 se pracovní skupina pro soutěže zabývala 49 soutěžemi, 21 soutěží uznala za 

regulérní, 14 prohlásila za neregulérní. V roce 2011 vznikla další pracovní skupina za 

transparentní zadávání veřejných zakázek (rozhodnutím valné hromady ČKA), která hledá 

„systémová řešení zadávání zakázek“(Pražanová, 2011, s. 36).92 

Údaje o počtu pořádaných architektonických soutěží, které jsem získala na vlastní žádost 

z ČKA, zahrnují do počtu soutěží ročně všechny soutěže, včetně soutěžních přehlídek a 

studentských soutěží, které proběhly po schválení komorou (Tabulka 1). Tyto dílčí údaje 

nepotvrzují obecně formulované stesky o tom, že soutěží ubývá (Graf 1). Počet soutěží 

konaných v letech 1993-2012 kolísá kolem průměru 20 ročně. Počet ročně vyhlášených 

architektonických soutěží od roku 1993 není nižší, než v již zkoumaném období 60. let 

(podle výzkumu Lenky Popelové - Tabulka 2). Šedesátá léta jsou přitom v literatuře i ve 

vzpomínkách pamětníků připomínána jako období obnovy architektonického soutěžení u 

nás po útlumu v letech 1948-1958 (Urlich, 2006).93 K tomuto dojmu může přispívat i to, že 

vzpomínány jsou všechny soutěže bez rozdílu včetně lokálních, ústavních a podnikových, 

které probíhaly v rámci jednotlivých projekčních organizací a ve statistice L. Popelové 

nejsou zahrnuty. Tyto malé soutěže už nejsou v posledních dvaceti letech evidovány, jejich 

průběh a výsledky nejsou až na výjimky zveřejňovány a mnoho z nich spadá do kategorie 

„neregulérní soutěž“ tj. soutěž, která probíhá v rozporu se soutěžním řádem ČKA, takže 

jejich pořadatelé ani účastníci na publicitě nemají zájem. 

Samotné údaje o počtu soutěží jsou jenom jedním z prvků, které skládají mozaiku, z níž 

vzniká podhoubí pro kvalitní architekturu jako základní poznávací znamení nově stavěných 

i rekonstruovaných staveb i tvorby prostředí. 

  

                                                             
92 PRAŽANOVÁ, M. 2011. O hledání systémových řešení zadávání zakázek: Rozhovor s Ing. arch. 
Petrem Leškem, předsedou pracovní skupiny Za transparentnost veřejných zakázek. Bulletin ČKA, 
2011, roč. 18, č. 4. [online] Dostupné z: http://www.cka.cc/ostatni/bulletin  

93 Např. v knize URLICH, P. a kol. 2006. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. 

http://www.cka.cc/ostatni/bulletin
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Tabulka 1 Počet architektonických soutěží evidovaných a schválených ČKA 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Počet 

soutěží 

8 6 18 31 30 18 22 20 22 21 

 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet 

soutěží 

15 15 20 19 30 21 32 24 22 34 

 

Poznámka k tabulce: Počet zahrnuje studentské soutěže, soutěžní přehlídky, 

architektonické i urbanistické soutěže (zdroj ČKA, 2012)94. V roce 2007 a rovněž v roce 

2009 se konalo o třetinu více soutěží než v jiných letech. (I v soutěži o Cenu Petra Parléře je 

v roce 2007 jak nejvyšší počet registrovaných soutěžících, tak i největší počet odevzdaných 

soutěžních návrhů, který se už nikdy později neopakoval.) Těsně před uzavřením tohoto 

výzkumu ČKA zveřejnila údaj o tom, že v roce 2012 bylo vypsáno celkem 34 soutěží. 

Graf 1 Počet architektonických soutěží evidovaných a odsouhlašených ČKA 

 

                                                             
94 Informaci autorce zaslala Ludmila Cepáková, sekretář Pracovní skupiny pro soutěže, 20. 8. 2012 
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Poznámka ke grafu 1: Graf zobrazuje křivku popisující počet soutěží v jednotlivých letech, 

ze které je patrné, že výkyvy v počtu soutěží byly podobné po celou sledovanou dobu a 

z počtu soutěží v roce 2012 není možno ještě usuzovat na trvalé zvýšení počtu soutěží. Na 

potvrzení tohoto nadějného trendu si budeme muset ještě několik let počkat. Přímka 

v tomto grafu znázorňuje rostoucí tendenci v počtu architektonických soutěží od roku 1993 

do 2012, kterou ale ovlivňují výchozí velmi nízké počty soutěží v letech 1993 a 1994. Pokud 

bychom do grafu tyto dva „slabé“ roky nepromítli, vzestup by se jevil jako mnohem 

mírnější. 

Tabulka 2 Počet architektonických soutěží pořádaných ročně v letech 1958-1972 

v Československu  

Počty jsou převzaty z výzkumu L. Popelové (2010, s. 72)95 

Rok 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Počet 

soutěží 

13 15 16 19 18 12 15 

 

Rok 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Počet 

soutěží 

22 26 18 23 20 9 3 0 

 

  

                                                             
95 POPELOVÁ, L. 2010. Architektonické soutěže šedesátých let 20. století, publikované na stránkách 
periodik Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt. 
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7.1 Architektonické soutěže u nás po roce 2000 

Uvádím pro příklad pouze subjektivní výběr několika soutěží, které proběhly po roce 2000 

v České republice. Architektonických soutěží od roku 2000 do roku 2012 proběhlo celkem 

184 (bez soutěží studentských a soutěžních přehlídek).96 Příklady ilustrují hlavně 

různorodé možnosti vývoje, který může v průběhu soutěže a po vyhlášení výsledků a 

rozhodování o realizaci projektu nastat. 

7.1.1  Rok 2000 

Soutěž na rozšíření centra Ostravy – Nová Karolina (mezinárodní, urbanisticko-

architektonická soutěž - vítězové Duda, Kubec, Witeczek, Zubel – Slezská polytechnika 

v Gliwicích, Polsko), realizace od 2008 podle jiného, developerského projektu. 

V roce 2000 proběhla v Ostravě mezinárodní, urbanisticko-architektonická soutěž na území 

po bývalém dole a koksovně Karolina v bezprostřední návaznosti na historické centrum 

města. V soutěži zvítězil polský tým architektů. Na totéž místo proběhla architektonická 

soutěž už v roce 1987, ještě v době, kdy bylo území zastavěno průmyslovými objekty. 

Plocha byla sanována od průmyslové ekologické zátěže v roce 1997. 

                                                             
96 Podle údajů ČKA (LANDA, F. 2013. Soutěžení v ČR. ERA21, č. 2, 2013, s. 22-23). 

Obrázek 27 Vítězný návrh z mezinárodní soutěže Nová Karolina (2002) 
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V návaznosti na vítězství v soutěži zpracovali architekti z vítězného týmu v roce 2003 

urbanistickou studii (ve spolupráci s architektem Oskarem Chmielem z Havířova). Mezi lety 

2005 až 2006 došlo ke změně názoru na způsob zastavění území a zástupci města označili 

návrh ze soutěže jako „teoretický urbanismus“ a deklarovali záměr najít pro území silného 

investora.  

V roce 2006 byla vyhlášena developerská soutěž, ve které soutěžilo pět developerů. 

Předložené návrhy byly prezentovány občanům Ostravy na výstavě a v anketě veřejnosti 

zvítězil návrh skupiny Orco a Trigránit. Pro další jednání o výstavbě byl nakonec vybrán 

projekt společnosti Multi Development, který se v hlasování veřejnosti umístil na třetím 

místě. 

Je velmi těžké spekulovat o tom, proč nebylo přihlédnuto k hlasování veřejnosti případně 

proč vůbec byla veřejnost k vyjádření názoru vyzývána. Stavba na území Karoliny byla 

zahájena v roce 2008, podle plánu měla být první část dokončena v roce 2010, otevření 

obchodního centra Fórum Nová Karolina se konalo až v březnu 2012. 

  

Obrázek 28 Návrh zastavění Karoliny od skupiny Orco a Trigránit 
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Ostravská veřejnost přijímá novou stavbu rozporuplně. Část obyvatel se těší z nového 

prostředí obchodního centra s prodejnami, kavárnami a střešní terasou, kde je pod jednou 

střechou koncentrováno množství obchodů včetně těch, které opustily původní obchodní 

prostory v historickém centru.  

Někteří představitelé ostravské veřejnosti jsou nespokojeni s urbanistickým začleněním 

stavby do centra města a jeho problematickou návazností na cesty pro pěší a dokonce i pro 

automobilovou dopravu. Pro svoji charakteristickou krabicovitou architekturu a očekávaný 

zničující vliv na historické centrum města byla stavba protestní iniciativou ostravských 

intelektuálů nazvána „Nová Fukušima“. 

  

Obrázek 29 Obchodní centrum Nová Karolina 

Obrázek 30 Nový "městský veřejný" 

prostor nákupní galerie uvnitř budovy 

Obrázek 31 Obchodní centrum Nová 

Karolina 
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7.1.2  Rok 2001 

Národní technická knihovna v Dejvicích (urbanistická, architektonická a projektová 

soutěž, vítězové AK Architekti - Brychta, Malíř, Králíček, Lešek), realizováno. 

Stavba Národní technické knihovny se připravovala od roku 1995. V roce 1998 byla pro 

stavbu nové budovy získána parcela ve vysokoškolském areálu v Praze – Dejvicích a rok 

poté byl zpracován Projekt Národní technické knihovny jako nové knihovnické instituce 

včetně stavebního programu pro novou budovu. V roce 2000 byla vyhlášena veřejná 

urbanistická, architektonická a projektová soutěž, která skončila v lednu 2001. Zvítězil tým 

AK Architekti - Brychta, Halíř, Králíček, Lešek. V roce 2004 bylo rozhodnuto o finančním 

zajištění stavby a výběru projektanta, jímž se stala společnost Helika a hlavním architektem 

projektu jsou architekti ze společnosti Projektil architekti, s.r.o. (autoři vítězného návrhu 

bez V. Králíčka). V průběhu přípravy projektu byl zrušen nadzemní objekt garáží a 

parkování bylo umístěno pod budovu knihovny, čímž dochází ke změně urbanistického 

konceptu návrhu. 

V roce 2006 se začalo se stavbou knihovny, budova byla pro veřejnost slavnostně otevřena 

9. 9. 2009 (Tichá, Brychta, Babák, 2009).97 Budova se stala laureátem Ceny klubu za starou 

Prahu, která se uděluje každoročně nejlepší novostavbě v historickém prostředí. Stavba 

získala cenu Grand Prix Obce architektů v roce 2010. (Lidové noviny dne 3. 3. 2011 přinesly 

zprávu ČTK o zjištění NKÚ, že Ministerstvo školství postupovalo při stavbě knihovny 

nehospodárně a náklady na m2 stavby se oproti původním plánům zvýšily o 38 %.) 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

                                                             
97 O přípravě a průběhu stavby vydala Národní technická knihovna publikaci. Tichá, Brychta, Babák. 
2009. Národní technická knihovna. 

Obrázek 32 Budova NTK Obrázek 33 Interier NTK 
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„Brno City Center“ na Náměstí Svobody v Brně (soutěž na stavbu, vítězové Kuba & Pilař 

architekti), realizováno (dnešní multifunkční dům Omega). 

Na Náměstí Svobody vznikla v roce 1988 proluka po zbouraném domě s narušenou statikou 

(původně Obchodní dům JEPA, po válce Dům nábytku). Po déletrvajícím soudním sporu 

s restituentem získalo parcelu město Brno. V roce 2001 vypsala společnost Unistav 

architektonickou soutěž na stavbu obchodního domu, ve které zvítězili architekti Ladislav 

Kuba a Tomáš Pilař. Unistav upřednostňoval návrh jiného účastníka soutěže (Cerno & 

Furuichi). Unistav zakoupil parcelu od města, ale nakonec ji v roce 2004 prodal společnosti 

Amadeus Real, která vrátila do hry návrh architektů Kuby a Pilaře a obchodní dům 

pojmenovaný Omega byl otevřen v roce 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice v areálu univerzitního kampusu 

v Pardubicích-Polabinách (soutěž na stavbu, vítězové Kuba & Pilař architekti), realizováno 

2008. Stavba získala cenu Grand Prix Obce architektů v roce 2009. 

 

 

 

 

 

Obrázek 34 Brno, obchodní 

dům Omega 

Obrázek 35 Fakulta 

chemicko-technologická 

Univerzity Pardubice 
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7.1.3 Rok 2002 

Masarykovo náměstí v Ostravě - architektonicko-urbanistická soutěž (vítězové RAW - 

Rusín, Wahla, Mutina), realizováno. 

„Dlažba dostala podobu dekorativní skladby různobarevných kamenných desek, připomínající 

koberec, lemovaný po stranách chodníky v podobě pruhů ze světlých a tmavých kamenů 

(třásně). Součástí prostoru se stala kašna, pítko, po stranách stromy, výstavní vitríny a lavičky. 

K osvětlení byla využita netradiční typizovaná tělesa s odraznými zrcadly. V průběhu realizace 

se sem vrátila socha sv. Floriana a byla přikomponována busta T. G. Masaryka u budovy 

muzea. Kladné je scelení prostoru a návrat k jednotné podobě náměstí. Kritiku zaslouží 

provedení dlažby a pravděpodobně i použitý kámen, neboť po několika letech užívání je řada 

kamenných desek dlažby poškozena. V současnosti se posuzuje, zda je to způsobeno špatným 

užíváním a vjížděním přetížených vozidel na plochu náměstí nebo použitím nekvalitního 

kamene.“(Strakoš, 2011).98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umístění Masarykovy busty na náměstí komentuje Radovan Lipus: „My se dnes k 

Masarykovým myšlenkám hlučně hlásíme, ale když dojde na věc, raději recyklujeme 

interiérovou Mařatkovu bystu a šoupneme ji z vestibulu Nové radnice do rohu náměstí jako na 

hanbu. Zdálky vypadá jako bysta nějakého zasloužilého lokálního školního inspektora, který 

                                                             
98 Citace z textu historika architektury Martina Strakoše. Strakoš, 2011. Ostrava. Masarykovo 
náměstí, rekonstrukce. www.npu.cz [Online] [vid. 21. 12. 2012]. Dostupné z: 
http://www.npu.cz/novostavby/zive-mesto/vypis/detail/23-ostrava-masarykovo-namesti/  

Obrázek 36 Masarykovo náměstí v Ostravě 

http://www.npu.cz/
http://www.npu.cz/novostavby/zive-mesto/vypis/detail/23-ostrava-masarykovo-namesti/
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daroval Ostravskému muzeu sbírku minerálů (Lipus, 2008).99 V roce 2011 město Ostrava 

uspořádalo veřejnou výtvarnou soutěž na sochu (případně jinou formu výtvarného díla do 

veřejného prostoru), po hodnocení patnácti doručených návrhů odborná porota rozhodla 

neudělit první cenu. 

7.1.4 Rok 2004 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (architektonicko-urbanistická projektová 

soutěž - vítězové Kuba & Pilař architekti, jejichž vítězný návrh je nazýván „Černá kostka“), 

po zpracování projektové dokumentace vítězným týmem nerealizováno. 

Ani další pokus uspořádat architektonickou soutěž a postavit budovu podle vítězného 

návrhu v Ostravě nevyšel. V roce 2004 byla vypsána architektonicko-urbanistická 

projektová soutěž na budovu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ve které první 

cenu získali brněnští architekti L. Kuba a T. Pilař. „Vítězný návrh natolik převyšoval ostatní 

oceněné návrhy, že porota všemi hlasy rozhodla o zrušení druhé ceny a udělení dvou třetích 

cen,“ řekl Jiří Carbol, náměstek hejtmana a člen poroty. Vítězný tým zpracoval projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby a v roce 2008 bylo vydáno stavební povolení. 

                                                             
99 Citace Radovana Lipuse (rozhovor v MF Dnes 17.4. 2008) z blogu Jaroslava Němce. LIPUS, R. 2008. 
Masarykovo náměstí jako prostor kutilské kultivace. [Online] [vid. 3. 1. 2013] Dostupné z: 
http://www.jarnemec.com/blog/index.php/2008/07/11/masarykovo-namesti-jako-prostor-
kutilske-kultivace/  

Obrázek 37 Vítězný návrh ze soutěže na Vědeckou knihovnu v Ostravě 

http://www.jarnemec.com/blog/index.php/2008/07/11/masarykovo-namesti-jako-prostor-kutilske-kultivace/
http://www.jarnemec.com/blog/index.php/2008/07/11/masarykovo-namesti-jako-prostor-kutilske-kultivace/
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Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ukončilo v roce 2009 přípravu a realizaci projektu 

podle vítězného návrhu a schválilo změnu projektu směrem k úspornějšímu řešení 

s realizací v letech 2012 až 2014. V Ostravě vznikla na podporu stavby knihovny podle 

projektu architektů Kuby a Pilaře petice, kterou podepsalo 5094 signatářů.100 V době psaní 

tohoto textu nejsou veřejně známy žádné přípravné kroky ke stavbě knihovny podle 

jakéhokoliv návrhu a instituce Moravskoslezské vědecké knihovny dál sídlí 

v nevyhovujícím prostoru ostravské radnice, který měl být původně pouze dočasným 

provizoriem. 

7.1.5  Rok 2006 

Novostavba Krajské knihovny Vysočiny (architektonicko-urbanistická dvoukolová 

soutěž, vítězové Tomášek, Seidl, Herman), nerealizováno. 

V roce 2007 uzavřela knihovna s vítěznými autory smlouvu na další projektové práce. V 

září 2009 je dokončen projekt pro stavební povolení a 16. 9. 2009 vydáno stavební 

povolení. Na prosinec 2009 je plánováno dokončení projektu pro realizaci stavby. Tady 

informace o osudu novostavby knihovny končí. Poslední informace z roku 2010 hovořila o 

jednáních o financích na stavbu knihovny (KK Vysočiny, 2012).101 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
100

Podrobnosti o soutěži i o vývoji situace po soutěži jsou dostupné z: www.cernakostka.cz. [Online] 

[vid. 6. 1. 2013] Dostupné z:  http://cernakostka.cz/  
 
101 KK Vysočiny, 2012. Historie knihovny. www.kkvysociny.cz [Online] [vid. 6. 1. 2013] 
http://www.kkvysociny.cz/modul_o_knihovne/historie.aspx  

Obrázek 38 Soutěžní návrh na Krajskou knihovnu Vysočiny 

http://cernakostka.cz/
http://www.kkvysociny.cz/
http://www.kkvysociny.cz/modul_o_knihovne/historie.aspx
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7.1.6 Rok 2007 

Národní knihovna v Praze (mezinárodní veřejná architektonická dvoukolová soutěž 

podle mezinárodních pravidel UIA a UNESCO, vítěz Future Systems - Jan Kaplický), 

nerealizováno. 

V roce 2004 zástupci Národní knihovny konzultovali záměr vybudování nové knihovny s 

představiteli města, kteří souhlasili s umístěním na Letné. Byl předložen investiční záměr 

na výstavbu nové budovy knihovny (bez bližší specifikace místa a provedení budovy) a 

zároveň na rekonstrukci současného sídla Národní knihovny v Klementinu. Vláda České 

republiky 7. června 2006 schválila zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci 

nového objektu Národní knihovny ČR. 

16. května 2006 (tj. ještě před schválením finančních prostředků vládou) vyhlásila Národní 

knihovna České republiky podle pravidel UNESCO a Mezinárodní unie architektů (UIA) 

mezinárodní dvoukolovou architektonickou soutěž na návrh budovy Národní knihovny na 

Letenské pláni. 

Do prvního kola vstoupilo 355 návrhů, do druhého kola postoupilo 8 návrhů. Vítězný návrh 

vybrala komise jednomyslně a vítězem se stalo studio Future Systems Jana Kaplického. 

V návrhu byl sklad knih umístěn do podzemí a tím byly porušeny soutěžní podmínky, které 

výslovně uváděly, že sklady v podzemí být nemohou. 

 

Průběh soutěže kritizovala Česká komora architektů a architekti vystupovali proti 

nekvalitní přípravě i prezentaci mezinárodní soutěže. Proti návrhu Jana Kaplického 

Obrázek 39 Vítězný návrh společnosti 

Future Systems 

Obrázek 40 Interiér knihovny 

http://cs.wikipedia.org/wiki/16._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_knihovna_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_unie_architekt%C5%AF&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektonick%C3%A1_sout%C4%9B%C5%BE
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vystoupil prezident republiky V. Klaus a představitelé pražské ODS. Na soud se obrátil 

ateliér HŠH architekti, který se v soutěži umístil na třetím místě (jako jediný zástupce 

českých architektů ve druhém kole soutěže). 

Ve sdělovacích prostředcích se střídaly názory zastánců projektu knihovny i jejich odpůrců. 

O této diskusi se vyjádřil historik architektury R. Švácha (2009):102 „O tom, jaký hlas v 

rozpravě zazní silněji a jaký se potlačí, už od počátku rozhodovala média. Avšak debata v 

novinách, která si vystačí s vynášením tak prostičkých estetických soudů, doplňovaných 

nanejvýš jen kladnými či zápornými figurativními metaforami o „chobotničce“ nebo naopak 

„chuchvalci“ – tedy taková debata ničím důležitým neobohatí ani architekturu, ani její 

publikum.“ 

V roce 2008 bylo rozhodnuto, že projekt nové budovy Národní knihovny na Letné nebude 

realizován a provede se rekonstrukce současného sídla knihovny - Klementina. Jan Kaplický 

náhle zemřel v Praze v lednu 2009. 

V září 2011 byla v Brně slavnostně otevřena autobusová zastávka ve tvaru Kaplického 

„chobotnice“ umístěná v sídlišti Lesná podle návrhu studenta práv Martina Felgra 

(IDNES.CZ, 2010).103  

 

  

                                                             
102 ŠVÁCHA, R. 2009. O soutěžích obecně. O soutěžích obecně. Stavba [online]. Praha 2009. [vid. 20. 2. 
2012] Dostupné z: http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html  

103 Zpráva IDNES.CZ. 2010. Brno vyfouklo Praze Kaplického chobotnici. www.idnes.cz [online]. Brno 
2010. [vid. 21. 2. 2013] Dostupné z: http://brno.idnes.cz/brno-vyfouklo-praze-kaplickeho-
chobotnici-bude-z-ni-zastavka-p5y-/Brno-zpravy.aspx?c=A100614_180317_brno-zpravy_dmk  

Obrázek 42 Autobusová zastávka v Brně Obrázek 41 Zastávka "chobotnice" 

http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html
http://www.idnes.cz/
http://www.stavbaweb.cz/Stavba-mesice/O-soutezich-obecne.html%20%5bvid.%2020.%202
http://brno.idnes.cz/brno-vyfouklo-praze-kaplickeho-chobotnici-bude-z-ni-zastavka-p5y-/Brno-zpravy.aspx?c=A100614_180317_brno-zpravy_dmk
http://brno.idnes.cz/brno-vyfouklo-praze-kaplickeho-chobotnici-bude-z-ni-zastavka-p5y-/Brno-zpravy.aspx?c=A100614_180317_brno-zpravy_dmk
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Charakteristický tvar soutěžního návrhu Kaplického knihovny se mezitím stal symbolickou 

ikonou univerzálního významu, což dokládá nejen jeho využití pro zastávku hromadné 

dopravy v Brně, ale i množství dalších znázornění v nejrůznějších dalších souvislostech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv tvaru stavby se stal inspirací autorské tvůrčí dvojici výtvarníků Puk-Puk a objevil se 

na výstavě „Slovácké peklo“ (Uherské Hradiště 2009). 

Obrázek 43 Skica ze studentského workshopu "Gočár se dívá, Rojkind tě povede" 

Obrázek 44 Kresba architekta Tomáše Vícha "Oko nad Prahou" 

Obrázek 46 Slovácké peklo II Obrázek 45 Slovácké peklo 
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ČTK vydala 28. 6. 2012 tuto zprávu: „Obvodní soud pro Prahu 1 vyhověl architektonickému 

studiu HŠH Architekti, které napadlo změny zadání někdejší soutěže na novou budovu 

Národní knihovny (NK). Soud uznal argumenty, že porota rozhodla ve prospěch návrhu od 

Jana Kaplického v rozporu se soutěžními podmínkami, a uložil knihovně zaplatit náhradu 

škody ve výši rozdílu mezi druhou a třetí cenou, tedy 50.000 eur (1,293 milionu korun).“ 

Rozsudek dosud není pravomocný. 

7.1.7  Rok 2009 

Městský úřad a městský sál v Jeseníku (dvoukolová veřejná projektová urbanisticko-

architektonická soutěž, vítězové Knesl + Kynčl architekti), nerealizováno. 

Výsledky soutěže byly schváleny radou města. Soutěžní návrhy byly ve městě veřejně 

vystaveny. Výsledky soutěže byly projednány v zastupitelstvu města. 

7.1.8  Rok 2010 

Zastupitelský úřad České republiky ve Washingtonu, D.C. (dvoukolová veřejná 

mezinárodní soutěž, vítězové Chalupa architekti - Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš 

Havlíček, Michal Rosický, Tomáš Horalík, Jakub Chuchlík), výstavba se připravuje. 

 

 

  

Obrázek 47 Vítězný návrh Zastupitelského 

úřadu ve Washingtonu 

Obrázek 48 Pohled na budovu ze zahrady 
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7.2 Organizace a reflexe současného českého architektonického soutěžení 

Hodnocení průběhu a výsledků architektonických soutěží se v současnosti pouze 

příležitostně věnují architektonická i populární média. Publikované údaje (dostatečný 

počet pořádaných soutěží, jejich výsledky z pohledu následné realizace nebo vlivu na 

architekturu, soutěžní prostředí, oslovení širší veřejnosti apod.) vycházejí z osobních dojmů 

a individuálních pozic autorů. Systematická statistika počtu a typu vyhlašovaných soutěží a 

hodnocení jejich výsledků neexistuje. ČKA předala ke zveřejnění údaje o počtu a typu 

soutěží, které eviduje, v květnu 2013.104 Není zaveden ani žádný systém dokumentace a 

ukládání výsledků architektonických soutěží a s odstupem času je velmi komplikované 

dohledávat informace k soutěžím, které se konaly v minulých letech.105 

Pokud se architektonická soutěž pořádá, její organizaci většinou zajišťuje vyhlašovatel 

soutěže. Jen výjimečně postupuje ve spolupráci s vybranou právnickou nebo 

architektonickou kanceláří. Ve světě je přitom běžné, že soutěže organizují specializované 

kanceláře, často se na přípravu soutěží specializují architekti. V našem prostředí tato 

specializace zatím není běžná. Architekti se přípravou a organizací soutěží zabývají jen 

příležitostně. 

Česká komora architektů eviduje seznam proškolených porotců (členů ČKA, kteří projevili 

zájem a absolvovali půldenní školení) a od roku 2012 rovněž seznam proškolených 

organizátorů soutěží (zájemců, kteří absolvovali půldenní školení organizátorů soutěží). 

Školení pro porotce soutěží se pravidelně opakují, je pravděpodobné, že školení 

organizátorů soutěží budou rovněž pokračovat. 

Společnost Petra Parléře organizovala několik soutěží „na zakázku“. Pravidelně pořádá 

architektonické soutěže soukromá nadace Proměny, která se zaměřuje na úpravy veřejných 

parků a zahrad. Je to soukromá nezisková organizace, která si dala za cíl podporu proměn 

veřejných prostranství se zapojením místních obyvatel a podporu povědomí společnosti o 

architektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka. Nadace poskytuje finance v rámci 

                                                             
104 Podle údajů získaných od ČKA zveřejnil článek Filipa Landy Soutěžení v ČR časopis ERA21/02 
(Landa, 2013, s. 22-23) 

105 Dílčí výzkum vývoje v lokalitě Karviná-Hranice, ve které proběhly dvě architektonické soutěže, 
provedla autorka na jaře 2012 a výsledky shrnula v článku Potřebuje sídliště centrum? Vývoj názoru 
na umístění centra v sídlišti Karviná-Hranice od 60. let 20. století do současnosti. (Špačková, 2012, s. 
58-66). Podklady pro tento výzkum byly získány pouze díky mimořádné vstřícnosti pracovníků 
odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné. 
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grantů tématicky zaměřených na parky a školní zahrady. Z grantů je financována 

architektonická soutěž řešící vybrané téma a následná projektová dokumentace i realizace 

parku. Součástí činnosti nadace je i práce s veřejností a aktivní zapojování občanů do 

přípravy projektů. 

Vlastní zkušenosti autorky práce s architektonickými soutěžemi 

Absolvovala jsem školení porotců pořádané ČKA a v období od roku 2008 jsem se 

zúčastnila jako porotkyně ve dvanácti porotách různých architektonických soutěží. Většina 

vítězných projektů z těchto soutěží nebyla realizována a pouze jeden návrh se v současnosti 

k realizaci postupně připravuje. Jako praktikující architektka jsem se architektonické 

soutěže zúčastnila pouze jednou, bez ocenění. Architektonická kancelář, kterou 

spoluvlastním, se architektonických soutěží účastní zcela výjimečně a nikdy žádné ocenění 

v architektonické soutěži nezískala. 
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8 OBECNÝ PSYCHO-SOCIÁLNÍ POHLED NA SOUPEŘENÍ A SPOLUPRÁCI 

Soupeření a spolupráce patří mezi různé druhy a formy vztahů mezi lidmi. Tyto vztahy 

zkoumá psychologie a jsou předmětem sociálně-psychologických studií o jednání člověka 

s člověkem a řešení mezilidských konfliktů. Sociolog Zygmunt Bauman (Bauman, May, 

2010, s. 34) 106 uvádí, že „badatelé ovlivnění Darwinovou evoluční teorií se ve svých 

interpretacích rozcházejí, například v názoru na to, zda máme od přírody sklon ke konkurenci 

nebo ke spolupráci. Víme ale, že jednání i hodnocení jednání je v různých kulturách různé.“ 

Etickou hodnotu soupeření i spolupráci dává společenský kontext, ve kterém se odehrávají, 

nelze tedy obecně považovat spolupráci za dobrou a soupeření za špatné a naopak. 

8.1 Soupeření a soutěžení 

„K soupeření dochází obvykle tam, kde je něčeho málo a kde si na to dělají nárok dva soupeři, 

avšak dostat to může jen jeden z nich…Výsledkem je jeden vítěz a druhý 

poražený.“(Křivohlavý, 2002, s. 40)107 

Psychologie rozlišuje v soupeření celou řadu stupňů. Soupeření může mít v praxi mírnější 

formu závodu nebo soutěže. Soutěžení je „institucionalizovaná“ forma střetnutí, která 

probíhá podle řady pravidel, norem, řádů a konvencí. 

Soutěžení je takové střetnutí soutěžících jedinců, které je výzvou k aktivaci sil a zvýšení 

výkonu všech zúčastněných. Ti, kterým o toto zvýšení výkonu jde, vyhledávají tyto formy 

konfrontace. Soutěž dává možnost měřit síly s ostatními a aktivovat skryté rezervy. I 

poražení se mohou od vítěze leccos naučit a využít to v dalším životě. Ve sportovní soutěži 

se obvykle využívají tři složky – technika, taktika a kondice. Široká taktika a strategie 

soupeřivých projevů sahá od fyzických výpadů na protivníka po různé metody intrik, lstí a 

pastí. Soutěže probíhají podle pravidel „fair play“ až po boj „na život a na smrt“ plný 

zákeřností. Všechny tyto podoby soutěžení můžeme pozorovat nejčastěji ve sportu, ale i 

v historii a současnosti architektonických soutěží se tyto prvky objevují a soutěžící si 

pravidelně stěžují na různé formy porušování pravidel. 

                                                             
106 BAUMAN, Z., MAY, T. 2010. Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie. 

107 KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. Konflikty mezi lidmi.  
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8.1.1 Kdo vstupuje do soutěže 

Mezi architekty se najdou jak zastánci architektonických soutěží, tak i jejich odpůrci. Mnozí 

architekti sice soutěží, ale jsou velmi kritičtí k pravidlům a průběhu soutěže, výroku poroty 

i transparentnosti celého soutěžního procesu. Vstup do soutěže je vždy dobrovolný, 

architekti vstupují do soutěže z vlastního rozhodnutí a odevzdáním soutěžního projektu 

stvrzují souhlas s pravidly stanovenými soutěžními podmínkami. 

Architekti odevzdáním soutěžního návrhu vkládají do soutěže svoji práci a invenci 

vyčíslitelnou hodinami práce a rovněž náklady na adjustaci a expedici projektu. S jistými 

náklady je často spojeno i získání soutěžních podkladů pro vstup do soutěže. Z toho je 

zřejmé, že investice do soutěže je pro architekty nákladem bez jasného budoucího výsledku. 

Vítězství v soutěži však není jediným prospěchem, který může soutěžící architekt ze 

soutěže získat. Podrobněji se o tom zmiňuji v části práce shrnující výsledky ankety mezi 

vítězi o Cenu Petra Parléře. 

Na tomto místě je možno uvést jeden z výsledků výzkumu soutěží v šedesátých letech 

Lenky Popelové, která zjistila, že na nejvyšších příčkách v soutěžích se opakovaně 

umisťoval úzký okruh architektů, což vyvolává otázku po skutečné objektivitě soutěží 

(zejména vzhledem k rozeznatelnému rukopisu jednotlivých architektů v době ručního 

kreslení, které bylo pro některé autory velmi charakteristické). K dalším aspektům patří i 

to, kteří architekti se vůbec mohli soutěží zúčastnit. Popelová uvádí, že méně slavní 

architekti, svázaní rutinou provozu projektových ústavů, mohli stěží konkurovat týmům 

z pracovišť, jejichž profilace soutěžení podporovala a výsledky v soutěžích byly očekávány 

(přestože nelze opomenout fakt, že pro práci na soutěži museli architekti vynaložit úsilí 

značně nad rámec běžné pracovní doby). Mimořádnou pozici v soutěžích měla Praha, kde 

v té době probíhalo 30 % soutěží, a zároveň se dá předpokládat, že architekti z centra byli 

až na výjimky nejčastějšími účastníky i vítězi soutěží. 

V soutěžích se v té době uplatňovaly hlavně silné kolektivy, které spolupracovaly delší 

dobu, jednotlivců bylo minimum. Mezi členy těchto kolektivů výrazně převažovali muži. 

Například ze sto osmi architektů mladší a střední generace, kteří se v 60. letech opakovaně 

úspěšně účastnili soutěží, bylo pouze šest žen architektek (z toho čtyři byly životními 

partnerkami architektů uvedených v tomto souboru). Mezi soutěžícími architekty tehdejší 

starší generace nebyly ženy zastoupeny téměř vůbec. V seznamu porotců, kteří se 

opakovaně účastnili hodnocení soutěží ve zkoumaném období, se s ženami ani jako 

členkami porot také nesetkáváme. Popelová v závěru kapitoly své práce rozebírající 
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vybrané charakteristiky soutěží konstatuje, že „soutěže byly svým způsobem platformou 

užšího kruhu architektů – těch ambiciózních“ (2010, s. 71-106).108  

V současnosti jsou ženy mezi soutěžícími architekty i porotci soutěží zcela jistě zastoupeny 

významněji. Je otázkou, nakolik je obecná charakteristika soutěžícího (touha po 

konfrontaci, úsilí o zvyšování výkonu, snaha vyniknout, rivalita, ochota a možnost 

investovat mimořádné úsilí, čas a prostředky do nejistého výsledku) charakteristická pro 

určité typy osobností a jaký to má vliv na výsledky soutěží. Hypotézu, nakolik je soutěžení 

v architektuře více doménou mužů a jaký vliv to může mít na celý soutěžní proces a jeho 

výsledky, by bylo zajímavé ověřit dalším výzkumem. 

Poměr architektů a architektek mezi vítězi soutěže o Cenu Petra Parléře je deset architektů 

a pět architektek. Dva vítězné týmy (2003 a 2011) byly smíšené, čtyři soutěžní týmy a 

jednotlivci byli pouze muži, jeden soutěžní tým pouze ženy (2007). Členy České komory 

architektů jsou z tohoto souboru aktuálně, tj. nikoliv k datu vítězství v soutěži, tři architekti 

a žádná architektka. Tato jednoduchá statistika dokládá, že v soutěži vyniká více žen ve 

srovnání s poměry v 60. letech. Na druhou stranu mezi studenty oboru architektura 

v současnosti ženy převažují, pro budoucnost může být zajímavé srovnání, nakolik se ze 

studentek stávají praktikující architektky a jestli se tento poměr postupně promítne i do 

počtu vítězek v soutěžích. 

8.2 Spolupráce 

„Při spolupráci nakonec každý dostane něco, takže všichni jsou na konci o něco bohatší než na 

začátku.“(Křivohlavý, 2002, s. 42)109 

V odborné literatuře je soupeření popsáno podrobněji než spolupráce. Darwinova teorie 

přirozeného výběru, který se děje výrazně soupeřivými formami interakce, odsunula 

otázku kooperace na čas poněkud stranou. Přitom evoluční vývoj není vždy jen boj, ale i 

spolupráce a sebeobětování. Spolupráce se sociálním tvorům vyplácí. V současnosti se 

významem spolupráce zabývají vědecké disciplíny jako etologie, sociální psychologie, 

sociologie, ekonomie, právo nebo etnologie. Kooperativní chování je charakteristické 

                                                             
108 POPELOVÁ, L. 2010. Architektonické soutěže šedesátých let 20. století, publikované na stránkách 
periodik Architektura ČSR/ČSSR a Československý architekt.  

109 KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. Konflikty mezi lidmi.  
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ochotou vzdát se určité části vlastního zájmu a vystupuje zde role naděje jako perspektiva 

dosažení nadějného společného cíle při déletrvající kooperaci. 

Vzájemné rovnovážné kooperativní vztahy jsou ohroženy ztrátou společných cílů, 

necitlivostí k akci druhého, utlumením vzájemnosti nebo nedostatečně operativním 

charakterem myšlení. Ochota k prohlubování poznatků, odstraňování chyb a ústupnost 

vede k větší stabilitě a životaschopnosti vzájemných vztahů. Významným prvkem 

v kooperativních vztazích je důvěra a důvěryhodnost. 

Schopnost rozpoznat, kdy je na místě soupeření a soutěžení, a naopak kdy je na místě 

solidarita a spolupráce, je charakteristická pro zralost a dospělost. Člověk má přirozenou 

potřebu patřit do společenství a spolupráce je činnost, která takováto společenství vytváří. 
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9 SOUTĚŽ O CENU PETRA PARLÉŘE  

Tato část práce je zaměřena historicky. Popisuje historii a vývoj soutěže během uplynulých 

let od vzniku myšlenky speciálního typu architektonické soutěže v roce 2002 prakticky do 

současnosti. Jako poslední jsou uváděna data z 9. ročníku v roce 2011. 10. ročník bude 

z důvodu prodlevy při schvalování soutěžních podmínek ČKA uzavřen až v lednu roku 2013 

a údaje již nebudou do práce zahrnuty. 

Prameny o soutěži bylo nutno vyhledat, shromáždit a roztřídit. Následně byly prameny 

vyhodnocovány a analyzovány. Data o řešené tématice byla zjišťována z digitálních a 

listinných dokumentů, které jsou uloženy u Společnosti Petra Parléře. 

Podle výsledků analýzy dokumentů bylo provedeno dotazníkové šetření – získání poznatků 

přímo od subjektů zúčastněných v soutěži formou ankety. Respondenti jsou rozděleni do 

dvou panelů: účastníci soutěže – soutěžící architekti (vítězové Ceny Petra Parléře) a 

zadavatelé témat z měst a obcí (města, která získala soutěžní projekty ohodnocené 

některou z cen). 

9.1 Vznik a průběh soutěže v období 2002-2012 

9.1.1 Založení soutěže o Cenu Petra Parléře 

Soutěž o Cenu Petra Parléře (podle původního zadání „urbanisticko-architektonická soutěž 

o nejoriginálnější architektonický návrh řešení veřejných prostranství, budov a interiérů ve 

veřejné správě“) vznikla v roce 2002 jako public relation projekt na objednávku české 

pobočky společnosti British American Tobacco (dále v textu BAT), která si projekt 

objednala u agentury Galateia, s.r.o., specializované na public relations. Agentura měla 

předložit návrh takové soutěže, která by byla skutečně veřejně prospěšná, přitažlivá, 

zajímavě nazvaná a zacílená na města (obce) a architekty. Na zakázce začali v roce 2002 

intenzivně spolupracovat psycholog Allan Gintel a architekt Jan Sedlák společně se 

zástupcem společnosti BAT Jiřím Oberfalzerem. Od začátku byla soutěž připravována jako 

altruistický projekt s akcentem na prezentaci a propagaci možností architektury při obnově 

a tvorbě veřejných prostranství. Allan Gintel přišel s ideou a základním konceptem soutěže, 

Jan Sedlák sepsal první soutěžní podmínky a vše projednal s orgány ČKA. (První setkání, 
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kde se myšlenka soutěže začala rodit, bylo podle vzpomínek pamětníků v Café Louvre 

v Praze.)110 

Vzniklo několik variant projektu, z nichž vedení BAT vybralo tu se jménem geniálního 

architekta, sochaře a řezbáře Petra Parléře. Dohoda o vyhlášení soutěže mezi British 

American Tobacco (Czech republic), s.r.o. a Galateia, s.r.o. byla uzavřena 18. listopadu 2002. 

První ročník soutěže byl vyhlášen 16. června 2003. Oficiální název soutěže zněl „Cena Petra 

Parléře British American Tobacco“. 

9.1.2 Inspirace v zahraničí – Europan 

Předobrazem a inspirací pro vytvoření soutěže o Cenu Petra Parléře byla mezinárodní 

architektonická soutěž Europan,111 se kterou měl zkušenost jeden z autorů myšlenky 

soutěže o Cenu Petra Parléře architekt Jan Sedlák. Europan je evropskou federací národních 

organizací, která organizuje architektonické soutěže s následnou realizací, souběžně v 

zúčastněných zemích na společné téma, se společnými cíli a pravidly. Soutěže jsou veřejné a 

anonymní a nabízejí témata po celé Evropě. 

Europan byl založen na podnět francouzského ministerstva kultury v roce 1988 

(zakládajícími členy byli Francie, Německo, Itálie, Belgie, Španělsko, Portugalsko a 

Švýcarsko). Každý členský stát má čtyři zástupce v Generálním shromáždění Europanu, 

které schvaluje chartu a stanovy pro dvouleté soutěžní období a jednoho zástupce v Radě 

Europanu, která připravuje program a podmínky soutěže. 

Cílem Europanu je podporovat mladé evropské architekty a urbanisty a zveřejňovat a 

rozvíjet jejich myšlenky a projekty. Cílem je také pomáhat městům a developerům, kteří 

poskytli soutěžní místa, aby našli inovativní architektonická a urbanistická řešení 

transformace těchto území. Dovršením organizačního procesu je realizace projektů. 

Europan podporuje realizování vítězných projektů založených na nových a 

experimentálních programech. 

                                                             
110 Místo první schůzky, kde začala vznikat idea soutěže, si vybavují jak A. Gintel, tak i J. Sedlák a 
sdělili mi tuto drobnou vzpomínku při osobním rozhovoru v začátcích přípravy disertační práce 
(červenec 2008). 

111 EUROPAN. www.europan-europe.com [online] [vid. 20. 1. 2010] Dostupné z: 
http://www.europan-europe.com/e11/en/home/  

http://www.europan-europe.com/
http://www.europan-europe.com/e11/en/home/
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9.1.3 Vznik Společnosti Petra Parléře 

Vyhlašovatelem soutěže se od druhého ročníku v roce 2004 stala za tím účelem založená 

obecně prospěšná společnost nazvaná Společnost Petra Parléře, o.p.s.112 Zakladateli 

společnosti byli Allan Gintel, tehdejší ředitel společnosti Galateia, a Jiří Oberfalzer, 

reprezentant British American Tobacco. Marketingová práva na používání názvu Cena 

Petra Parléře získala Galateia, s.r.o. Prvním předsedou Správní rady se stal známý architekt, 

autor pražského Tančícího domu Vlado Milunić, který v únoru 2004 vložil do vyhlášení 

soutěže tato očekávání: „Po čtyřiceti letech panelákových sídlištních představ o urbanismu 

a po následných třinácti letech supermarketů, průmyslových zón a kolonií pokleslých 

rodinných domů je třeba ocenit každý hodnotný pokus o nápravu napáchaných chyb, přítrž 

prohřeškům novým a zejména realizaci nových kvalitních návrhů. Čekáme na návrhy, které 

nás překvapí svou vynalézavostí, svěžestí, humorem, radostí z tvorby ve svobodné společnosti, 

na návrhy, které nás osloví stejně, jako nás oslovuje náš patron Petr Parléř nebo „Piere Parle“ 

kámen, který mluví.“113 

Ustavující schůze správní rady se konala 3. února 2004 v sídle nové společnosti v ulici Na 

Hubálce 1, v Praze 6. Architekt Milunić ve funkci předsedy působil pouhý rok, 31. ledna 

2005 rezignoval. Stalo se tak po jeho veřejném vystoupení na slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny Petra Parléře ve druhém ročníku soutěže, který se konal 26. ledna 2005 

v Klášteře Minoritů sv. Jakuba v Praze. Na tomto slavnostním shromáždění architekt V. 

Milunić nevhodným způsobem a v nevhodnou chvíli nepřímo napadl tabákový průmysl. 

Společnost British American Tobacco jako hlavní donátor soutěže byla na ceremoniálu 

zastoupena generálním ředitelem. Následkem toho rezignoval i předseda Dozorčí rady, 

jmenovaný společností BAT. Znamenalo to začátek konce podpory soutěže ze strany BAT. 

Spolupráce byla definitivně uzavřena 23. února 2005. 

Na začátku roku 2004 proběhla anketa mezi představiteli měst zúčastněných v 1. ročníku 

soutěže. V anketě byli dotazováni na využití výsledků ze soutěže a další plány na realizaci 

podle soutěžního návrhu. Další ankety byly provedeny za ročníky 2. a 3. v letech 2004 a 

2005. Vzhledem k tomu, že se často opakovalo, že město nemá na zamýšlený projekt 

žádným způsobem zajištěné finanční zdroje, bylo v dalších letech vyžadováno od 

                                                             
112 Společnost Petra Parléře byla založena zakládací smlouvou 17. března 2004. Viz Statut 
Společnosti Petra Parléře, [online] http://www.cenapp.cz/userdata/statut-spp-o.p.s..pdf [vid. 17. 3. 
2011]. 

113 Dostupné [online] http://www.cenapp.cz/index.php@typ=cpa&showid=1.htm [vid. 17. 3. 2011] 

http://www.cenapp.cz/userdata/statut-spp-o.p.s..pdf
http://www.cenapp.cz/index.php@typ=cpa&showid=1.htm
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zadavatelů témat do soutěže potvrzení, že představitelé města jsou o projektu informováni 

a záměr byl projednán v orgánech města. Výzkum mezi městy však nepotvrdil, že by se toto 

opatření výrazně projevilo a města vkládala do soutěže jen záměry s jasným financováním. 

9.1.4 První samostatné kroky 

Po dvou uzavřených ročnících se soutěž ocitla bez hlavního sponzora, který financoval 

náklady se soutěží spojené a hlavně ceny a odměny pro soutěžící. 

Společnost Petra Parléře se rozhodla, že projekt soutěže, která už prošla dvěma úspěšnými 

ročníky, zachová a bude v pořádání soutěže dál pokračovat. Předsedou správní rady 

společnosti se stal Jiří Oberfalzer. 

Soutěž v dalších letech pokračovala a získala si jméno jak mezi architektonickou veřejností, 

tak i mezi městy jako zadavateli projektů do soutěže. V průběhu let se soutěž mírně 

modifikovala podle zkušeností z předchozích ročníků. 

9.1.5 Změny v soutěži 

V průběhu soutěže došlo k několika dílčím změnám a úpravám. V roce 2006 se uvažovalo o 

zařazení speciální soutěže – tzv. Velkého tématu. Mělo to být speciální soutěžní zadání na 

jednu stavbu, připravené jako samostatná soutěž. V roce 2006 projevilo o tuto soutěž zájem 

devatenáct měst. Hodnotitelská rada vybrala pro tento ročník zadání města Karlovy Vary,114 

ale nakonec nedošlo k dohodě o podmínkách této soutěže a téma nebylo vyhlášeno. 

V dalších ročnících se tento typ souběžné soutěže už neobjevil. 

Od roku 2008 (6. ročník) jsou ze soutěže vyloučeni studenti středních a vysokých škol. Byla 

to reakce na situaci, kdy byl v soutěži oceněn návrh vytvořený studenty, kteří se ale 

nemohli stát partnery města pro další práci na projektu. Od tohoto ročníku byl rovněž pro 

města zaveden vstupní poplatek do soutěže ve výšce několika desítek tisíc korun. Tento 

poplatek se vrací, pokud město nezíská v soutěži žádnou studii. Města to mělo motivovat 

k zodpovědnější přípravě soutěžních podkladů a vůbec vážnějšímu přístupu k soutěži. 

Od roku 2009 (7. ročník) se mohou soutěže zúčastnit pouze autorizované osoby s výjimkou 

ročníku 2010. V 7. ročníku rovněž některá města udělila zvláštní finanční odměny, tzv. 

bonusy, návrhům, které považovala za nejlepší pro svoje město. Ani tento prvek se v soutěži 

v dalších letech neopakoval. 

                                                             
114 Vřídelní kolonáda v Karlových Varech. 
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Od roku 2010 se hodnocení návrhů jako porotci zúčastnili i zástupci měst, která měla 

v soutěži zadání (v roce 2010 poprvé – zástupci měst Odolena Voda, Znojmo a Most). V roce 

2011 (9. ročník) bylo v soutěži devět měst, jejichž zástupci se účastnili jako porotci 

posuzování návrhů. Za tímto účelem byla (prozatím pouze v tomto ročníku) soutěž 

rozdělena do tří sekcí, z nichž byl oceněn vždy nejlepší návrh, a Cenou Petra Parléře byl 

ohodnocen absolutní vítěz ze všech tří kategorií. Pro další ročníky se s účastí zástupců měst 

v soutěžní porotě již pravidelně počítá. 

9.1.6 Základní souhrn dostupných materiálů a informací k jednotlivým ročníkům 

Tabulka 3 Přehled jednotlivých ročníků soutěže o Cenu Petra Parléře v číslech 

 2003 

1.  

2004 

2. 

2005 

3. 

2006 

4. 

2007 

5. 

2008 

6. 

2009 

7. 

2010 

8. 

2011 

9. 

Oslovená města 200 200 202 252 278 284 297 217 352 

Přihlášená 

města 

31 34 39 30 27 18 15 3 9 

Vybraná města 

 

11 13 12 10 10 11 7 3 9 

Počet zadání 

řešených  

v soutěži* 

9 10 10 8 9 7 6 3 5 

Registrovaní 

soutěžící 

27 32 29 32 91 39 34 51 45 

Doručené 

soutěžní 

návrhy 

18 21 14 24 40 15 12 14 24 

Oceněné 

návrhy 

10 4 4 3 3 3 3 3 3 

 

*Počet označuje počet zadání, ke kterým do soutěže přišel návrh (např. v roce 2011 bylo 

v nabídce 9 zadání, ale aspoň jeden návrh získalo jen 5 z nich). 

Poznámka k tabulce 3: Z tabulky je patrné, že počet soutěžních zadání klesá. Počet 

doručených soutěžních návrhů kolísá, průměrný počet odevzdaných návrhů v jednom 

ročníku je 20 (po odečtení mimořádného počtu v roce 2007 by to bylo průměrně 17-18 
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návrhů). Rok 2007 byl v historii soutěže mimořádný jak v počtu registrovaných soutěžících, 

tak v počtu odevzdaných návrhů. (V 10. ročníku vyhlášeném v roce 2012 se soutěže 

zúčastní čtyři města.) 

Údaje do tabulky byly převzaty od Společnosti Petra Parléře a ověřeny podle dostupných 

dílčích dokumentů. Některé počty se liší v řádu jednotek a na celkovou interpretaci údajů 

nemají zásadní vliv. 

 

Graf 2 Porovnání počtu měst do soutěže přihlášených a vybraných 

 
 
Poznámka ke grafu 2: Z grafu je patrné, jaký vliv na počet přihlášených měst mělo zavedení 

vstupního poplatku v roce 2008 (18 000,-Kč, od roku 2009 40-50 000,-Kč). Poplatek se 

vrací v případě, že město nezíská ze soutěže žádný návrh. Poplatek vložený v úvodu do 

soutěže omezuje počet soutěžních zadání, ale zvyšuje odpovědnost zadavatele za účast 

v soutěži (pečlivost při formulaci zadání a přípravě soutěžních podkladů). Od roku 2010 je 

počet přihlášených měst nižší a do soutěže tak vstupují většinou všechna přihlášená města. 

Soutěž již není pro zúčastněná města zdarma a tak se více rozhodují, jestli chtějí do soutěže 

vstupovat a jestli jim soutěž přinese profit odpovídající vynaloženým prostředkům. 
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Graf 3 Porovnání počtu registrovaných soutěžících a doručených soutěžních návrhů 

 
 
Poznámka ke grafu 3: Graf vyjadřuje poměr registrovaných soutěžících (těch, kteří si 

vyzvedli soutěžní podmínky a podklady) k počtu skutečně odevzdaných soutěžních návrhů. 

Je zřejmé, že od roku 2007 počet registrovaných zájemců o soutěžní podklady převyšuje 

značně počet odevzdaných soutěžních návrhů. 

Oba grafy vycházejí ze základních dat ze soutěže o Cenu Petra Parléře, která jsou dostupná 

z webové stránky Společnosti Petra Parléře.115 

9.2 Význam a smysl soutěže 

Soutěž o Cenu Petra Parléře byla založena s cílem vytvořit nový typ architektonické 

soutěže, který může pomoci s organizací soutěží těm městům a obcím, které potřebují řešit 

nějaký architektonický úkol ve veřejném prostoru, ale na uspořádání vlastní 

architektonické soutěže nemají prostředky ani zkušenosti. Vzhledem k okolnostem založení 

soutěže je nedílnou součástí soutěže i prezentace a propagace soutěžních výsledků a 

architektury obecně veřejnosti. 

Soutěž je založena jako projekt pro města a obce, které hledají vhodné řešení pro veřejný 

prostor nebo stavbu ve veřejné správě a mají zájem na tom, aby se nezávislí architekti 

podívali na jejich problém odborným pohledem, třeba i novým a nezatíženým „provozní 

                                                             
115 [online] http://www.cenapp.cz/cz/index.php 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Registrovaní soutěžící 

Doručené soutěžní návrhy 

http://www.cenapp.cz/cz/index.php


108 

slepotou“ místních zaběhaných zvyklostí. Představitelé obcí někdy nevědí, jak takové 

architekty najít, oslovit a často ani jak jim formulovat zadání tak, aby dobře vystihovalo 

potřebu a možnosti obce. Menší města a obce většinou nemají ani personální, ani finanční 

zdroje na pořádání samostatné architektonické soutěže. Soutěž o Cenu Petra Parléře má 

napomoci obcím, městům a vesnicím nacházet ve spolupráci s architekty dobrá řešení 

veřejně využívaných prostorů a staveb. K prvku soutěžení jako metodě výběru nejlepšího 

řešení přidává soutěž o Cenu Petra Parléře prvek spolupráce jako cesty k porozumění mezi 

zadavatelem a autorem řešení, který by měl být obsažen ve veřejné prezentaci soutěžních 

návrhů za přítomnosti jejich autorů a následné diskuse s veřejností. 

9.3 Regulérnost soutěže 

Soutěž o Cenu Petra Parléře probíhá podle podobných pravidel jako jiné architektonické 

soutěže, odlišuje se tím, že v jednom ročníku soutěže je více zadání, ze kterých si soutěžící 

svobodně na základě vlastního zájmu vybírají ten úkol, který je osloví. Organizace soutěže 

je vedena v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů s některými drobnými 

modifikacemi. V jedné soutěži je více zadání na výběr a předpokládá se, že si autoři vyberou 

jedno z nabízených zadání (od roku 2011 je to součástí soutěžních podmínek, ale i 

v předchozích ročnících to soutěžící takto pochopili a zpracovávali pouze jedno zadání). 

Soutěžní porota (Hodnotitelská rada) byla od začátku složena většinově z nezávislých 

architektů. Po vzniku Společnosti Petra Parléře jsou v porotě i členové Správní rady 

Společnosti jako závislí. Od roku 2010 jsou v porotě zástupci měst (jako závislí členové). 

Soutěž je od počátku vytvořena jako altruistický projekt, po odstoupení hlavního donátora 

(BAT) je každoročně částka na ceny v soutěži sestavena z dílčích částek od různých 

sponzorů (v posledních letech Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního 

prostředí). Součet cen v soutěži každoročně udělovaných se pohybuje v rozmezí od 

250 000,- do 350 000,- Kč. Od roku 2011 měla ČKA výhrady k výši cen v soutěži, považovala 

je za nízké a za východisko pro výpočet cen uváděla součet investičních nákladů na všechny 

projekty v soutěži. 

Česká komora architektů udělovala soutěži regulérnost do 8. ročníku bez výrazných výhrad. 

V roce 2011 (9. ročník) ČKA prostřednictvím pracovní skupiny pro soutěže váhala 

s udělením regulérnosti, které odůvodnila tím, že soutěž kumuluje „devět soutěží 

v jedné“(Grym, 2011, s. 49) a doslova „vysávají potenciál devíti soutěží, devíti obcí, 

samospráv“ a v porotě chybí zástupci vyhlašovatelů. Další z výhrad spočívala ve výši cen a 
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odměn.116 Po dlouhých jednáních ČKA soutěžní podmínky odsouhlasila díky tomu, že 

soutěži udělila „výjimku“. Výjimky se udělují podle soutěžního řádu ČKA „z důvodů 

zvláštního zřetele hodných“.117 Soutěž proběhla tak, že poroty rozhodovaly o jednotlivých 

zadáních ve třech soutěžních kategoriích, členy poroty byli i zástupci vyslaní městem a 

hodnotitelská rada rozhodovala o udělení cen po ukončení hodnocení jednotlivých soutěží. 

Částka na ceny a odměny byla zvýšena na 350 tis. Kč. 

9.3.1 Intermezzo 

Pro jubilejní 10. ročník soutěže v roce 2012 byla vybrána zadání čtyř měst. Soutěžní 

podmínky byly České komoře architektů předloženy k posouzení 23. ledna 2012. Po 

výměně několika dopisů a částečných úpravách soutěžních podmínek bylo 24. února 2012 

zasláno vyjádření ČKA k soutěžním podmínkám, které konstatuje, že součet cen a odměn 

uvedený v soutěžních podmínkách neodpovídá příslušnému ustanovení Soutěžního řádu 

ČKA a vybízí k uvedení do souladu. Představa ČKA o výši cen nebyla ve vyjádření uvedena. 

Navrhovaná výše odměn v soutěžních podmínkách byla 300 000,- Kč, tedy stejná jako 

v minulém ročníku. 

Na toto vyjádření reagovala Společnost Petra Parléře jako organizátor soutěže dne 22. 

března 2012 dopisem JUDr. Císařové ředitelce ČKA ing. Čuříkové, ve kterém shrnuje průběh 

schvalování soutěžních podmínek a odvolává se na neplatnost uplatňování pravidel 

Honorářového řádu podle § 12 Soutěžního řádu ČKA „…aplikační praxe ČKA při schvalování 

soutěžních podmínek architektonických soutěží v té podobě, s jakou jsme se setkali v případě 

Soutěže o Cenu Petra Parléře, vede k „vnucování“ předem stanovených cen a odměn 

vyhlašovatelům architektonických soutěží a stává se závaznou i ve vztahu k samotným 

architektům, kteří nesmějí pod sankcí porušení stavovských předpisů přijmout účast v takové 

                                                             
116 V 9. ročníku součet všech předpokládaných investičních nákladů (všech devíti soutěžních zadání) 
překročil 420 mil. Kč a částka na ceny a odměny v soutěži byla pouze 290 tis. Kč, což podle ČKA 
odpovídá asi investici za 30 mil. Kč. Částka na ceny byla později navýšena na 350 tis. Kč, po 
hodnotícím zasedání poroty bylo nakonec rozděleno 300 tis. Kč. (Pro ideovou soutěž 
s předpokládanými náklady 420 mil. Kč by podle pravidel stanovených ČKA v Soutěžním řádu měla 
být výše cen a odměn v soutěži cca 4 200 000,- Kč (1% z investičních nákladů stavby), a to přesto, že 
soutěžící odevzdává návrh jen na jedno zadání, nikoliv na všechna, která jsou v soutěži.) 

117 §7 odst. 3) Soutěžního řádu České komory architektů 
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soutěži, která výší cen neodpovídá procentním limitům určeným ČKA v jejím Soutěžním řádu 

(srovnej ustanovení § 3 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA).“118 

Společnost Petra Parléře se dne 4. května 2012 obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže (dále v textu ÚOHS) a dne 12. října 2012 obdržela odpověď, ve které ÚOHS sděluje, 

že není oprávněn posuzovat interní předpisy ČKA, které upravují soutěžní podmínky 

z hlediska odborných požadavků (složení poroty, rozpor s autorskými právy), které ale ve 

vyjádření ČKA ze dne 7. března 2012 nebyly zmíněny. ÚOHS dále konstatuje, že prohlášení 

o neregulérnosti soutěže musí být ČKA důkladně odůvodněno a nesmí být založeno pouze 

na nedodržení procentních limitů podle §12 Soutěžního řádu ČKA. Úřad nesouhlasí 

s případným omezováním svobodného rozhodování architektů, zda se zúčastní či 

nezúčastní architektonické soutěže, kde je cena stanovena odlišně od pravidel stanovených 

Komorou (případně i v soutěži bez cen a odměn). 

Soutěžní podmínky pro 10. ročník soutěže o Cenu Petra Parléře byly Českou komorou 

architektů odsouhlašeny dne 11. října 2012,119 což vedlo k opožděnému vyhlášení 

jubilejního 10. ročníku až na podzim 2012. 

V článku Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře, který obsahuje text tiskové 

zprávy ČKA ze dne 11. 11. 2012 (Pražanová, 2012, s. 31),120 ČKA deklaruje podporu této 

soutěži a vyzdvihuje její přínos pro města a obce, propagaci kvalitní architektury a 

naplňování veřejného zájmu. 

9.4 Soutěžní podmínky 

Soutěž je podle předmětu řešení urbanisticko-architektonická. Podle záměru řešení jde o 

soutěž ideovou. Podle účastníků jde o soutěž veřejnou a anonymní, okruh účastníků je 

omezen na autorizované osoby. Soutěž probíhá jako jednokolová. 

V prvních letech soutěže nebyl okruh účastníků nijak omezován (mimo omezení daná 

Soutěžním řádem ČKA). Od roku 2008 byli ze soutěže vyloučeni studenti středních a 

vysokých škol. V roce 2009 a 2011 (7. a 9. ročník) soutěžní podmínky vymezují okruh 

                                                             
118 Cituji z textu dopisu ze dne 22. 3. 2012 JUDr. Zuzany Císařové adresovaného jménem Správní 
rady Společnosti Petra Parléře ředitelce ČKA ing. Tamaře Čuříkové. 

119 Soutěž nakonec získala doložku regulérnosti od ČKA a soutěžní podmínky pro 10. ročník byly 
zveřejněny v říjnu 2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl stanoven na 11. 1. 2013. 

120 PRAŽANOVÁ, M. 2012. Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře. Bulletin ČKA, 2012, 
č. 4. 
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účastníků z řad autorizovaných architektů nebo autorizovaných inženýrů podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě. To znamená, že např. studenti nebo čerství 

absolventi architektonických škol mohou soutěžit pouze jako členové týmu pod vedením 

autorizované osoby. Tato podmínka omezuje vstup do soutěže, ale zároveň umožňuje 

obcím jednat s autory soutěžních projektů o dalším zpracování projektové dokumentace 

podle zákona č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V soutěžních 

podmínkách z roku 2010 (8. ročník) tato podmínka chybí. Omezení okruhu účastníků na 

autorizované osoby je každoročně při přípravě soutěže předmětem debat a zvažování 

přínosů a limitů tohoto opatření. 

9.5 Činnost Hodnotitelské rady 

Pro účely této soutěže je porota soutěže nazývána Hodnotitelskou radou (dále v textu HR). 

Hodnotitelská rada má od prvního ročníku minimálně sedm členů a odpovídající počet 

náhradníků. Část členů poroty tvoří autorizovaní architekti, práce poroty se od roku 2010 

účastní i zástupci spoluvyhlašovatelů - soutěžících měst a obcí. Hodnotitelská rada posuzuje 

a schvaluje návrh soutěžních podmínek. V první fázi soutěže nezávislí členové 

Hodnotitelské rady vybírají náměty z nabídky měst a pomáhají s upřesněním zadání a 

podkladů pro samotnou soutěž. Po odevzdání soutěžních návrhů hodnotitelská rada 

posuzuje jednotlivé návrhy, rozhoduje o cenách a odměnách a každý návrh doplňuje 

písemným hodnocením do protokolu ze soutěže. 

Obce získávají všechny studie, které rada doporučí. Vítězové jsou odměněni, ale pokud obec 

získá návrh, který nebyl odměněn, získává ho včetně hodnocení, ve kterém jsou popsány 

pozitivní stránky návrhu i jeho limity, rozpory a směry, ve kterých by mohl být dále 

dopracován. V historii soutěže je obvyklé, že i tyto porotou neoceněné, ale doporučené 

návrhy jsou v obcích dál rozvíjeny a realizovány. Tento výzkum zjišťoval dotazníkem další 

využití u návrhů, které získaly některou z cen. 

9.5.1 Seznam porotců a členů Hodnotitelské rady, kteří se zúčastnili hodnocení 

projektů v letech 2003-2011  

V abecedním pořadí: Eva Brandová, Karel Burda, Václav Doležal, Martin Dvořák, Allan 

Gintel, Jiří Harant, František Havíř, Pavel Hnilička, Ivan Hnízdil, Tomáš Hradečný, Alena 
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Hýblová, provdaná Korandová, Hana Jeníčková, Zdeněk Jiran, Radek Jiránek, Tomáš Jiránek, 

Pavel Joba, Jiří Kacetl, Ivana Kašparová, Petr Kovář, Milan Körner, Ivan Lejčar, Miroslav 

Masák, Petr Nezveda, Jiří Oberfalzer, Osamu Okamura, Jan Sedlák, Alexander Skalický, 

Roman Straka, Jindřich Svatoš, Eva Špačková, Jaroslav Wertig, Hana Zachová. 

Porotou soutěže (Hodnotitelskou radou) za dobu jejího trvání prošlo dvacet šest mužů a 

šest žen, v počtu jsou zahrnuti jak nezávislí členové poroty, což jsou převážně architekti a 

architektky, tak i členové závislí, většinou zástupci správní rady Společnosti Petra Parléře a 

představitelé v soutěži zúčastněných měst. 

9.6  Soutěž měst 

Soutěž každoročně začíná výzvou obcím k podání námětů. V první fázi soutěže města 

zformulují a nabídnou svoje zadání do výběrového řízení. Součástí přihlášky do soutěže je: 

 popis námětu navrhovaného k zařazení do architektonické soutěže (stručná 

charakteristika, situační mapka se zákresem polohy prostoru ve městě, vymezení 

řešeného území - popis nebo zákres, výřez z katastrální mapy) 

 potvrzení vybraných údajů o připravenosti investice a zařazení do realizačního 

plánu investic města 

 souhlas rady města s účastí zadání města v soutěži a podpis starosty města 

Zástupci přihlášených měst jsou pozváni ke společné prezentaci zadání před 

Hodnotitelskou radou. Hodnotitelská rada posuzuje vhodnost námětu pro soutěž, 

připravenost podkladů pro soutěž a zřetelnou formulaci požadavků na řešení. Společná 

prezentace doplněná o dotazy a připomínky hodnotitelské rady pomáhá městům zpřesnit a 

doformulovat vlastní zadání. Zástupci měst a obcí přihlášení do soutěže se zároveň mohou 

seznámit s náměty a se způsoby prezentace ostatních měst. Vzhledem ke snížení počtu 

témat, která města do soutěže posílají, dochází v posledních letech k tomu, že výběr 

soutěžních zadání není skutečná „soutěž“ a do soutěže vstupují všechna zadání, která 

odpovídají principům soutěže a město připraví kvalitní soutěžní podklady. Výběr probíhá 

mírnější formou, než „soutěž“, ale tato přípravná fáze umožňuje upřesnit soutěžní zadání a 

doplnit soutěžní podklady. 

Hodnotitelská rada projedná a odsouhlasí znění soutěžních podmínek a po schválení 

podmínek Kanceláří České komory architektů může být soutěž veřejně vyhlášena. 
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9.6.1 Seznam všech měst, která se zúčastnila v soutěži v letech 2003-2011 

Města, která se soutěže zúčastnila (vabecedním pořadí):  

Bílovec 2x, Blatná, Bohumín, Broumov, Čerčany 2x, České Budějovice, Český Krumlov 2x, 

Dačice, Děčín 2x, Dvůr Králové nad Labem, Hlučín 2x, Horažďovice, Hořovice, Cheb, Chodov, 

Chýně, Jablunkov, Jeseník, Jihlava 3x, Jičín 3x, Kadaň, Karlovy Vary, Klatovy, Klecany, 

Kostelec nad Orlicí, Kraslice 2x, Lanškroun, Lipník nad Bečvou 2x, Litomyšl, Litovel, Loket, 

Mimoň 2x, Mladá Boleslav, Most (Most – Vtelno) 3x, Nepomuk, Nová Paka, Nové Město nad 

Metují, Nový Jičín, Odolena Voda, Opava, Orlová, Písek 2x , Poděbrady, Prachatice 2x, 

Prostějov, Přerov, Rousínov, Semily, Slavkov u Brna 2x, Sušice, Svatobořice – Mistřín, Světlá 

nad Sázavou, Stříbro, Štramberk, Šumperk 2x, Tišnov 2x, Třebíč, Třeboň 2x, Třešť, 

Varnsdorf, Vimperk, Vítkov, Vodňany, Vsetín, Zábřeh, Znojmo. 

Celkem se soutěže v letech 2003-2011 zúčastnilo šedesát šest měst. 

Čtrnáct měst se soutěže zúčastnilo dvakrát. 

Tři města (Jihlava, Jičín, Most) se soutěže zúčastnila třikrát. 

Celkem byla v letech 2003-2011 (1. až 9. ročník) v soutěži 103 různá zadání na řešení 

veřejných prostranství a staveb v městech a obcích. 
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9.6.2 Samostatné soutěže 

Město Znojmo 

Město Znojmo pořádalo samostatnou architektonickou soutěž organizovanou Společností 

Petra Parléře v roce 2009 (návrh úprav Náměstí Svobody ve Znojmě), v roce 2010 se 

zúčastnilo soutěže o Cenu Petra Parléře. V soutěži na návrh úprav Náměstí Svobody zvítězili 

Ondřej Bartůšek, Petr Hurník, Jakub Kopec, Jaroslav Sedlák a Jiří Vítek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 49 Vizualizace vítězného návrhu 

Obrázek 50 Architekt Petr Hurník představuje svůj projekt na 

výstavě ve Znojmě 
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Město Třešť 

Město Třešť se v roce 2006 zúčastnilo soutěže o Cenu Petra Parléře, v roce 2008 pořádalo 

samostatnou soutěž organizovanou Společností Petra Parléře (revitalizace „sídlištní 

krajiny“ v Třešti). V této soutěži nebyla udělena první cena, o druhé místo se dělili Petr 

Brožek a tým architektů ve složení Jiří Dostál, Rudolf Grimm, Štěpán Špoula a Vladimír 

Fialka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 52 Třešť - návrh P. Brožka 

Obrázek 51 Třešť - návrh Dostál, Grimm, Špoula, Fialka 
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Město Jeseník 

Město Jeseník se v roce 2008 zúčastnilo soutěže O Cenu Petra Parléře a zároveň vyhlásilo 

v roce 2008 dvoukolovou projektovou soutěž (novostavba centrálního městského úřadu a 

městského sálu mezi ulicemi Tovární a Školní), kterou si organizovalo samo s pomocí 

městského architekta a pracovníků stavebního úřadu. Vítězi soutěže se stali Knesl + Kynčl 

architekti. 

 

  

Obrázek 53 Městský úřad Jeseník  

soutěžní návrh 

Obrázek 54 Vizualizace soutěžního návrhu 
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Město Vodňany 

Město Vodňany se v roce 2011 zúčastnilo soutěže o Cenu Petra Parléře, v roce 2012 

pořádalo samostatnou soutěž organizovanou Společností Petra Parléře (obnova kulturního 

domu Vodňany) a připravuje se vyhlášení architektonické soutěže na obnovu sportovního 

areálu Blatnice. První cenu v soutěži na obnovu kulturního domu získali Jan Lesenský, Pavel 

Lesenský a Petr Fogl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 55 Kulturní dům Vodňany – návrh oceněný první cenou 
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9.7 Soutěž architektů 

Zpřístupněním soutěžních podmínek včetně zadání vybraných měst začíná soutěžní lhůta. 

Architekti si z nabízených témat vybírají podle vlastního uvážení a zájmu obvykle jedno 

zadání (v soutěžních podmínkách od roku 2011 je možnost vybrat si pouze jedno zadání). 

Každoroční obměna témat poskytuje velmi různorodé úkoly a dává autorům příležitost 

pracovat na zadání, které je oslovuje, nebo v místě, které je zajímá nebo ke kterému mají 

vztah. 

9.7.1 Soutěžící architekti 

V historii architektury vedle sebe stojí architekti, kteří se účastnili mnoha 

architektonických soutěží, společně s architekty, kteří z různých důvodů nesoutěžili vůbec 

nebo zcela výjimečně. Obě skupiny mají ke svému konání mnoho důvodů, které v osobních 

výpovědích sdělují a vysvětlují. 

Do architektonické soutěže vstupují soutěžící dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí. 

Důvody, proč architekti soutěží, jsou různorodé. Pro mladé architekty (nebo i studenty) je 

účast v soutěži šancí, jak vyniknout a získat v profesi jméno. S tímto aspektem soutěžení je 

do jisté míry v rozporu požadavek na autorizaci soutěžících, který se stává jednou 

z podmínek účasti v mnoha soutěžích, od kterých se očekává následné jednací řízení bez 

uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách (zákon č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). V soutěži o Cenu Petra Parléře se do 6. ročníku (2007) mohl soutěže účastnit 

kdokoliv bez omezení, mimo osob spojených s pořádáním soutěže. V 6. ročníku (2008) se 

soutěže nemohli zúčastnit studenti středních a vysokých škol a od 7. ročníku (2009) je 

požadována autorizace, výjimkou byl jen rok 2010. 

9.8  Krizové momenty 

V soutěži se za deset let existence projevilo množství běžných drobných problémů, jako 

v každé jiné lidské činnosti. Většina z nich byla vyřešena a na průběh soutěže neměla 

podstatný vliv (omezení vstupu do soutěže, vstupní poplatek pro města apod.). V historii 

soutěže se však objevily i dvě výrazné události, které mohly v danou chvíli celou soutěž 

úplně zmařit. 

Prvním krizovým momentem bylo odstoupení hlavního donátora soutěže po vystoupení 

architekta Miluniče na slavnostním ceremoniálu v lednu 2005. Díky rozhodnutí 
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udržet soutěž i bez silného finančního zajištění mohla myšlenka soutěže „vracející městům 

paměť, půvab a krásu“ dál pokračovat. 

Druhým krizovým momentem bylo období, kdy Česká komora architektů odpírala soutěži 

doložku regulérnosti. Došlo k tomu poprvé v roce 2011 (9. ročník), kdy Komora 

požadovala, aby ceny v soutěži odpovídaly výpočtu podle součtu všech soutěžních zadání 

dohromady. Nakonec byla soutěži udělena výjimka, která zohledňovala veřejně prospěšný 

charakter soutěže. 

Přestože byly podmínky soutěže v mnohém upraveny, schválení soutěžních podmínek pro 

10. ročník na začátku roku 2012 bylo stejně obtížné. ČKA požadovala takovou výši cen 

v soutěži, která mnohonásobně přesahovala možnosti Společnosti Petra Parléře a vycházela 

z nelogického sečítání investičních nákladů všech zadání v soutěži dohromady. Alternativou 

bylo uzavřít soutěž pro více zadání a pořádat pouze tradiční monotematickou soutěž. Tato 

varianta by princip modelu soutěže v jeho základní podobě změnila natolik, že by Cena 

Petra Parléře pro nejlepší návrh vybraný z více témat ztratila smysl a atraktivitu pro 

soutěžící i města. Společnost Petra Parléře se po delším bezvýsledném jednání s ČKA 

obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS ve své odpovědi konstatoval, že 

odmítnutí regulérnosti soutěže nemůže být založeno pouze na nedodržení výše cen a 

odměn, kterou ČKA prosazuje. Úřad nesouhlasí ani s případným omezováním svobodného 

rozhodování architektů, zda se zúčastní či nezúčastní architektonické soutěže, kde je cena 

stanovena odlišně od pravidel stanovených Komorou (případně i v soutěži bez cen a 

odměn). 

V přípravě soutěže se dlouhodobě angažuje mnoho autorizovaných architektů, kteří 

většinou postup své vlastní profesní organizace proti architektonické soutěži s desetiletou 

tradicí považovali za málo pochopitelný. 

Podmínky pro 10. ročník soutěže byly schváleny na podzim 2012 a v lednu 2013 proběhlo 

hodnocení soutěžních návrhů. Dosažený kompromis pomohl soutěži o Cenu Petra Parléře 

vkročit do druhé desítky. Na konci prosince 2012 publikovala Česká komora architektů 

v Bulletinu ČKA 2012/4 text, ve kterém soutěž o Cenu Petra Parléře podpořila a ocenila její 
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„přínos pro města a obce i propagaci kvalitní architektury a naplňování veřejného zájmu.“ 

(Pražanová, 2012, s. 31).121 

9.9  Konference k desátému výročí soutěže 

K desetiletí Společnosti Petra Parléře se v Praze 11. října 2012 konala konference nazvaná 

„O kráse a rozpadlosti měst“. Konference proběhla pod záštitou primátora hlavního města 

Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., který konferenci uvedl. Na konferenci 

vystoupilo celkem devatenáct řečníků, kteří hovořili o tématu současného města a 

architektury z různých úhlů a pohledů. Mezi řečníky byli pozváni architekti - vítězové Ceny 

Petra Parléře, porotci a spolupracovníci soutěže, zástupci České komory architektů i 

představitelé měst a obcí. 

Jeden ze zakladatelů soutěže o Cenu Petra Parléře, architekt Jan Sedlák, přednesl příspěvek 

Veřejný prostor jako projev naší identity. Proměny vizuality městského prostoru. (Sedlák, 

2012).122 Hodnotí současné způsoby užívání městských prostorů a stav jejich vizuální 

podoby a změny „společenského pojímání prostoru do podoby provozně komunikační a 

konzumní“. S obavami se dívá na posilování role komerčního charakteru prostoru 

provázené všudypřítomnou reklamou, která mění měřítko města (například obrovské 

ideální postavy na reklamách přes celé domovní fasády). 

Transformace v obchodní sféře a koncentrace obchodů do center na okrajích měst 

vyprazdňuje obchodní prostory i v atraktivních místech. Velká obchodní centra s vlastními 

„veřejnými“ prostory oslabují tradiční střed města. Mění se způsoby chování lidí, jejich 

oblečení a zvyky a tím i vizualita prostoru. Tuto situaci Jan Sedlák velmi výstižně popsal 

v rozhovoru v knize Město mezi domy „jezdíme po městech v džípech a chodíme v kalhotách 

na gumu…“(Jirkalová, Skřivánek, Volf, 2009, s. 80).123 Architekt Sedlák v příspěvku na 

konferenci upozorňuje na nenápadná rizika tohoto procesu: „Je-li centrum, v antropomorfní 

metafoře města, jeho srdcem, pak jeho onemocnění zasahuje celou bytost. Domnívám se, že 

zde určitý typ nemoci tolerujeme, aniž domýšlíme souvislosti s jinými problémy společnosti. 

Estetická hodnota upadá tempem, které je alarmující. Přirozená lidská vlastnost, jíž je 

                                                             
121 PRAŽANOVÁ, Markéta. 2012. Česká komora architektů podpořila Cenu Petra Parléře. Bulletin 
České komory architektů. 

122 SEDLÁK, J. 2012. Veřejný prostor jako projev naší identity. Proměny vizuality městského 
prostoru. www.cenapp.cz [Online] Dostupné z: http://www.cenapp.cz/userdata/konference-
seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/arch.-sedlak-prezentace-z-konfrence.pdf [vid. 10. 1. 2013] 

123 JIRKALOVÁ, K., SKŘIVÁNEK, J., VOLF, P. 2009. Město mezi domy. Rozhovory s architekty. 

http://www.cenapp.cz/
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/arch.-sedlak-prezentace-z-konfrence.pdf
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/arch.-sedlak-prezentace-z-konfrence.pdf
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přivykání, smiřování, postupně mění naše estetické kódy.“ Změnu a nápravu může přinést jen 

přesvědčení o potřebnosti zachovat a rozvíjet městský způsob života, založený na pěstování 

jeho kultury. Náprava nemusí být drahá ani složitá, ale je k ní potřeba odvahy prosadit 

regulaci, která uhlídá míru spontánních vstupů a jejich kvalitu. Odměnou bude radost z 

města. 

Psycholog Michael Šebek v příspěvku Město jako domov (Šebek, 2012)124 přirovnává město 

k lidskému tělu: „Cesty - někdy se říká tepny - v něm směřují k centru a podobají se 

končetinám, které se sbíhají k trupu. Vše je přizpůsobeno tomu, že všichni jsou přitahováni do 

centra, do srdce města, aby z tohoto centra se opět vraceli blíže k periferii. Tento pohyb do 

středu města a zpět k jeho okraji kopíruje více méně rytmický pohyb „ven z domova a zpět“. 

Město se stává snadněji domovem pro své obyvatele, má-li střed, který symbolicky i fakticky 

slouží k potkávání se s ostatními. Má-li město více takových středů, jeden nakonec je ten 

hlavní.“  

Psycholog upozorňuje na konzervativní aspekt domova – jen stabilní prostředí jsme 

schopni si osvojit a identifikovat se s ním. Pro identifikaci s městem jsou důležité i 

„evokativní stavby“, takové, které podněcují fantazii nebo připomínají minulost. K životu ve 

městě patří i naplnění archaických lidských potřeb pobytu v přírodě a krajině. Proto je i ve 

městě důležité zachovat místo pro parky, zahrádky, stromy a květiny, vodní plochy. 

Vnímání města a jeho architektury je možné ve dvou rozdílných kvalitách. Většinou 

vnímáme základní formu domů a ulic a vytváříme si celkový dojem. Pokud můžeme o 

jednotlivých budovách vědět víc, zjišťujeme, kdo v nich žil a kdo je postavil, získáváme 

podrobnější představu o obsahu: „Město jako domov je najednou zajímavým objektem ne 

pouze pro prosté zrakové a sluchové vnímání, ale stává se objektem pro myšlení, 

obrazotvornost a tím také pro projektování. Domy a celé město se pro nás zaplňuje minulými i 

současnými lidskými příběhy, z nichž jeden, ten náš, se v něm právě odvíjí.“ Zájem o vlastní 

město a jeho poznání je důležitou součástí identifikace s městem jako domovem a z toho 

plynoucí potřeby toto místo chránit a pečovat o ně. 

Na konferenci vystoupili se svými zkušenostmi i architekti, ocenění v soutěži. Svoje 

zkušenosti z trojnásobné účasti v soutěži (jedno vítězství, jedna cena, jeden návrh bez 

                                                             
124 ŠEBEK, M. 2012. Město jako domov. www.cenapp.cz [online] [vid. 10. 1. 2013] Dostupné z: 
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/dr.-ebek-
konference.pdf  

http://www.cenapp.cz/
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/dr.-ebek-konference.pdf
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/dr.-ebek-konference.pdf
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ocenění) shrnul v textu Tři projekty a jedna zkušenost architekt Martin Rosa (2012),125 

spolupracující na dvou posledních soutěžních návrzích s Kamilem Mrvou. Martin Rosa 

popisuje osud svých oceněných projektů ze soutěže a přístupy měst k jejich následnému 

využití a realizaci. Vyjadřuje se k problémům, které provázejí soutěžní projekty při uvádění 

v život. Na soutěžní projekt oceněný Cenou Petra Parléře nakonec projektovou 

dokumentaci zpracovávala jiná firma, na další projekt město nemá v současnosti finance. 

Pouze na třetí návrh ze soutěže, shodou okolností zrovna ten, který ocenění v soutěži 

nezískal, město zadalo autorům dopracování studie. V této souvislosti Martin Rosa 

poukazuje na fakt, že města mají tendenci považovat soutěžní návrh za hotovou studii 

stavby, přitom soutěžní návrh nemůže obsahovat všechny podrobnosti správně 

vypracované studie a navíc jeho autoři počítají s tím, že soutěžní návrh bude hodnocen 

mezi jinými návrhy soutěžní porotou. V soutěži logicky chybí rovněž dopracování všech 

požadovaných podmínek vzniklých při komunikaci mezi autory a zadavatelem projektu, 

která při soutěži není možná. Autor příspěvku za důvody malé úspěšnosti soutěžních 

návrhů při realizaci považuje nezkušenost mladých autorů s fungováním veřejných 

zakázek, nedostatečnou podporu projektů ze strany města a nerespektování autorských 

práv, proti kterému jsou autoři soutěžních návrhů bezmocní. Přesto jednoznačně považuje 

architektonickou soutěž za nejlepší způsob výběru vhodného řešení a zároveň za generátor 

architektonických elit, „které se pak mohou stávat vhodným okruhem oslovovaných pro užší 

vyzvané soutěže“.  

                                                             
125 ROSA, M. 2012. Tři projekty a jedna zkušenost. www.cenapp.cz  [Online] [vid. 10. 1. 2013] 
Dostupné z: http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-
mest/rosa-mrva-konference-web.pdf  

http://www.cenapp.cz/
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/rosa-mrva-konference-web.pdf
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/rosa-mrva-konference-web.pdf
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10 VÍTĚZOVÉ CENY PETRA PARLÉŘE 

Všichni držitelé Ceny Petra Parléře byli v září 2012 obesláni dotazníkem, ve kterém byli 

požádáni o zodpovězení otázek hodnotících jejich účast v soutěži. Odpovědi přišly od všech 

oceněných týmů – 100% návratnost dotazníků.126 Vyplnění dotazníku bylo možné přes 

internetový odkaz, respondenti vybírali z několika variant odpovědí a u některých otázek 

měli možnost rozepsat odpověď podrobněji. 

Otázky položené v dotazníku jsou kompletně uvedeny v příloze tohoto výzkumu. 

10.1 Držitelé Ceny Petra Parléře 

2003   Ing. arch. Martin Votřel, Ing. arch. Ivana Votřelová, Ing. arch. Lenka Marcínová 

2004   Ing. arch. Vladimír Vašut, MgA. Viktor Vlach 

2005   cena neudělena 

2006   Ing. arch. Zbyněk Ryška 

2007   Ing. arch. Simona Fišerová, Ing. arch. Adéla Středová 

2008   Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jan Kratochvíl 

2009   MgA. Bronislav Stratil, Ing. Mgr. Art. Jan Roháč 

2010   cena neudělena 

2011   Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. Kryštof Kreisinger 

 

Poměr architektů a architektek mezi vítězi soutěže o Cenu Petra Parléře je deset architektů 

a pět architektek. Dva vítězné týmy (2003 a 2011) byly smíšené, čtyři soutěžní týmy a 

jednotlivci byli pouze muži, jeden soutěžní tým pouze ženy (2007). Členy České komory 

architektů (autorizovanými architekty) jsou z tohoto souboru aktuálně, tj. nikoliv k datu 

vítězství v soutěži, tři architekti a žádná architektka.  

                                                             
126 Od jednoho soutěžního týmu přišly odpovědi samostatně od obou členů týmu. Za ostatní vždy 
odpovídal pouze jeden z autorů. Celkem jsem vyhodnocovala osm odpovědí za sedm soutěžních 
týmů. 
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11 DOTAZNÍK PRO VÍTĚZE 

11.1 Jednání s městem 

Tabulka 4 Jednání s městem 

Jednali jste po ocenění Vašeho projektu s představiteli města? Kdo tento 

kontakt inicioval? 

Ano, kontakt iniciovalo město. 1 14 % 

Ano, kontakt jsem inicioval/a já (zástupce vítězného týmu). 6 86 % 

Ne, k žádnému kontaktu po ukončení soutěže nedošlo. 0 0 % 

 

Graf 4 Jednání s městem 

 

Všichni vítězové jednali po ukončení soutěže s představiteli města. Převažovala iniciativa 

architektů, jimž záleželo na uplatnění jejich návrhu a pokračování práce na projektu. Města 

po soutěži mají projekty k dispozici, mohou jich využívat např. k prezentaci projektů 

občanům nebo při jednání zastupitelstev apod. a nemají tak silnou motivaci iniciovat další 

jednání s autory ze soutěže, obzvlášť pokud je to soutěž ideová. 

  

14% 

86% 

0% Ano, kontakt iniciovalo město. 

Ano, kontakt jsem inicioval/a já 
(zástupce vítězného týmu). 

Ne, k žádnému kontaktu po 
ukončení soutěže nedošlo. 
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11.2 Další spolupráce s městem 

Tabulka 5 Další spolupráce s městem 

Byli jste městem (nebo jiným subjektem) vyzváni k další spolupráci při 

zpracování projektové dokumentace? 

Ano. 4 57 % 

Ne. 3 43 % 

 

Graf 5 Další spolupráce s městem 

 

Odpověď „ne“ znamená ukončení spolupráce s městem, ve dvou případech není autorům 

známo, z jakých důvodů spolupráce ani nezačala, v jednom případě „ne“ znamená (podle 

podrobnějšího vysvětlení), že autoři podali nabídku na zpracování dokumentace pro 

územní řízení a zakázku nezískali, důvodem byla výše ceny projektu ve srovnání s „místní 

firmou“. 

Odpověď „ano“ znamená v jednom případě, že autoři podali nabídku na zpracování 

dokumentace pro územní řízení a zakázku nezískali, důvodem byla výše ceny projektu ve 

srovnání s „místní firmou“. 

Ve dvou případech autoři navázali na soutěžní projekt zakázkou na dokumentaci pro 

územní řízení, resp. studii stavby. Pro oba projekty to byla poslední fáze, kterou autoři 

zpracovali. Jeden z těchto projektů realizován nebyl, osud druhého není autorovi znám. 

57% 

43% 
Ano. Ne. 
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Vítězové z roku 2011 byli přizváni k workshopu, který se ve městě konal, a zpracovali 

řešení veřejného osvětlení. Vzhledem ke krátkému časovému odstupu od soutěže je zatím 

naděje na další postup v projektu. 

Shrnutí: 

Ve dvou případech vítězové na projektu nepokračovali vůbec a soutěž pro ně skončila 

oceněním projektu v soutěži. 

Ve dvou případech měli autoři možnost podat nabídku na další stupeň projektu a neuspěli 

v konkurenci s „místní firmou“, která nabídla zpracování projektu levněji nebo dokonce 

v rámci dodávky stavebních prací úplně zdarma. 

Ve dvou případech autoři zpracovali další stupeň dokumentace pro zadavatele, po této fázi 

spolupráce skončila. 

V jednom případě je naděje na pokračování projektu, od soutěže v roce 2011 uběhl 

doposud krátký čas a město s vítězi soutěže spolupracuje. 

Přímý zisk z pozice vítězů: 

Čtyři vítězové nezískali nic mimo soutěžní ceny (57 %), dva vítězové získali zakázku ve 

vazbě na soutěž (29 %), jeden z vítězů získal dílčí zakázku a prozatím má naději na další 

spolupráci (14 %). 

11.3 Osobní a profesní význam vítězství v soutěži 

Jaký pro Vás měla účast a vítězství v soutěži o Cenu Petra Parléře profesní a osobní 

význam? 

Mladým architektům vítězství v soutěži zvedne sebevědomí, motivaci, prestiž a má přínos 

pro profesní dráhu (široce publikovaná reference, možnost prezentovat svoji práci na 

veřejnosti, ohodnocení práce odbornou porotou, poznání, že lze uspět v soutěži, finanční 

prostředky do začátku samostatné kariéry a v neposlední řadě další zakázky od zájemců, 

jimž se jejich soutěžní práce líbila). Architekti v soutěži mají možnost pracovat jiným 

způsobem, než je běžné, na tématu, ke kterému se v praxi často nedostanou a soutěžení si 

„užívají“. Pouze pozitivní osobní a profesní přínosy účasti a vítězství v architektonické 

soutěži popsalo sedm respondentů, jeden na otázku neodpověděl.  
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11.4 Zakázka ze soutěže 

Tabulka 6 Zakázka ze soutěže 

Získali jste někdy zakázku z architektonické soutěže? 

Ano. 3 43 % 

Ne. 4 57 % 

 

Graf 6 Zakázka ze soutěže 

 

Počet zakázek získaných z architektonické soutěže architekti vyčíslili takto: 

Pro dva soutěžní týmy - jedna zakázka, jeden soutěžní tým - pět zakázek. 

Část vítězných architektů doposud neměla možnost získat zakázku ze soutěže, ani pokud 

v soutěži získali první cenu. Poměr s těmi, kteří zakázku po vítězství získali, je v malém 

vzorku celkem vyrovnaný. Odpovědi potvrzují, že zakázku ze soutěže získat lze, i když se na 

to nedá spolehnout. 

  

43% 

57% 
Ano. Ne. 
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11.5 Soutěž jako metoda výběru architekta pro konkrétní úlohu 

Tabulka 7 Soutěž jako metoda výběru 

Považujete architektonickou soutěž za dobrý způsob výběru autora pro 

konkrétní řešení architektonického úkolu? 

Ano, je to nejlepší způsob. 5 62 % 

Ano, je to jeden z možných způsobů. 3 38 % 

Ne. 0 0 % 

Nevím. 0 0 % 

 

Graf 7 Soutěž jako metoda výběru 

 

Odpovědi jednoznačně potvrzují, že architekti považují soutěž za možný nebo častěji i 

nejlepší způsob výběru. Žádná z odpovědí nebyla záporná. Vítězové zdůrazňují význam 

soutěže pro osobní a profesní růst architekta. 

  

62% 

38% 

0% 0% 
Ano, je to nejlepší způsob. 

Ano, je to jeden z možných způsobů. 

Ne. 

Nevím. 
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11.6 Celkové zhodnocení dotazníku pro vítěze 

Vítězové mohli na anketu odpovídat vyplněním dotazníku přes internetový odkaz, který 

jsem všem zaslala e-mailovou poštou. Někteří autoři odpověděli okamžitě, některé jsem 

musela upomenout, ale nakonec jsem získala odpovědi za všechny vítězné autory i 

kolektivy. V případě kolektivů většinou odpověděl jeden zástupce, v jednom případě oba 

dva. Úspěšnost průzkumu mezi vítězi soutěže byla 100 %. 

11.6.1 Vítězové po soutěži 

Města nevstupují do kontaktu s vítězi soutěže aktivně. Další postup práce na projektu 

probíhá (z pohledu architektů) pomalu a často do něj vstupuje „místní firma“ (termín 

jednoho z dotazovaných). „Místní firma“ nabídne, s využitím prvků návrhu ze soutěže, nižší 

cenu projektové dokumentace, než architekti, nebo dokonce nabídne projektovou 

dokumentaci zdarma jako součást dodávky stavby. 

Návaznost další fáze projektové dokumentace na soutěžní projekt není automatická. Počet 

soutěží, na nichž se vůbec nepokračuje, je vyrovnaný s počtem případů, kdy architekti 

nějakou zakázku získali. 

Ve zkoumaném souboru nedošlo (zatím) v žádném z případů k realizaci stavby ze soutěže. 

To nemusí znamenat přímo neúspěch; u ideové soutěže je přínosem hodnota návrhu jako 

podkladu pro další rozhodování o budoucích stavbách. K některým soutěžním projektům je 

zpracována další projektová dokumentace, ale k realizaci projektu doposud nedošlo 

z finančních důvodů. 

Vítězní architekti považují soutěž za možný nebo ještě častěji nejlepší způsob, jak vybrat 

autora konkrétního řešení architektonického úkolu. Vítězní architekti vyjmenovali celkem 

dvacet dva důvodů, jak jim účast a vítězství v soutěži prospěla profesně i osobně, slovy 

jednoho z nich: „každodenní prací se člověk postupně vyvíjí a posouvá kupředu každým 

krokem, zatímco účastí v soutěži, kde je potřeba ještě vyšší motivace (nejen odvést dobrou 

práci, ale zároveň být nejlepší), je skokem kupředu“.127 

Z komentářů nositelů Ceny Petra Parléře jednoznačně vyplývá, že svoji účast v soutěži 

architekti (vítězové) považují za profit nejen finanční, ale i osobní a profesní. 

                                                             
127 Autoři citací jsou v dokumentaci z dotazníků, uloženo v archivu autorky práce.  
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Architekti poznají radost z vítězství, kterého dosáhnou po hodnocení své práce dalšími 

architekty v soutěžní porotě. Problematické místo je v přenesení této radosti a přesvědčení 

o kvalitě návrhu dostatečně efektivně na představitele a občany měst, pro která architekti 

mohou pracovat. Architekti počítají s tím, že jejich práci, která jim přinesla úspěch a uznání 

v soutěži, pochopí široké publikum, jemuž je určena. Přechod od soutěžního návrhu k jeho 

dalšímu využití je nejobtížnějším bodem celého procesu a velmi často tady soutěžní návrhy 

svůj život končí. Pro architekty je nezbytné najít způsob, jak překonat tuto fázi úspěšně a 

„zůstat ve hře“. 

Ve městech, která projekty oceněné Cenou Petra Parléře získala, případně zaplatila jejich 

autorům i další stupně dokumentace, nedošlo k žádné realizaci podle soutěžního projektu. 

Energie vložená do pořádání soutěže se jim (zatím) nevrátila, případně byla oslabena tím, 

že myšlenky získané ze soutěže jsou přetvářeny a modifikovány „místními firmami“.128 

  

                                                             
128 Porovnáním s výsledky dotazníků měst se ale prokázalo, že města i tento vývoj výsledku soutěže 
často považují za pozitivní. 
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12 SOUTĚŽÍCÍ MĚSTA 

V dotazníku byla oslovena všechna města, která poslala do soutěže o Cenu Petra Parléře 

svůj námět a získala návrh, který soutěžní porota ohodnotila některou z cen v období mezi 

roky 2003 až 2011. 

Dotazník zjišťuje zpětnou vazbu z měst: co jim účast v architektonické soutěži přinesla, na 

kolika zadáních ze soutěže se dál pracovalo a kolik bylo skutečně realizováno podle 

soutěžního projektu. Zajímaly mě rovněž zkušenosti s tím, jak dál pokračovala spolupráce 

s architekty ze soutěže. Konečně je zajímavá informace i o tom, jak jednotlivá města a obce 

po zkušenosti s účastí v jedné soutěži využívají architektonickou soutěž pro vyhledání 

vhodného návrhu i v dalších případech a jestli se jim výběr návrhu metodou 

architektonické soutěže v praxi osvědčil. 

Vyplnění dotazníku bylo možné přes internetový odkaz, respondenti vybírali z několika 

variant odpovědí a u některých otázek měli možnost rozepsat odpověď podrobněji. 

Dotazníkem bylo osloveno celkem třicet jedna měst, tři města získala dva oceněné projekty 

na totéž téma (Písek, Nová Paka, Odolena Voda), jedno město získalo oceněný projekt ve 

dvou různých ročnících soutěže (na dvě různá zadání – Most, Most-Vtelno). Město Kraslice 

se soutěže zúčastnilo dvakrát, oceněný projekt získali v roce 2007 (projekt z roku 2004, 

který město rovněž zařadilo do ankety, nebyl v soutěži oceněn a do výsledků ankety není 

započítán). Oceněných projektů bylo v soutěži celkem třicet čtyři. 

Na dotazník přišly odpovědi ze sedmnácti měst (55 % účast v anketě). Informace z ankety 

se týkají celkem osmnácti soutěžních projektů – město Most získalo dva různé oceněné 

projekty (město Písek získalo dva oceněné projekty na jedno téma). 

Otázky položené v dotazníku jsou kompletně uvedeny v příloze tohoto výzkumu. 
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12.1 Seznam měst, jejichž náměty byly v soutěži v letech 2003-2011 oceněny 

2003: Český Krumlov (CPP), Děčín, Broumov, Lipník nad Bečvou, Písek (dvě ocenění), 

Bílovec, Blatná  

2004: Nepomuk (CPP), Nové Město nad Metují, Třebíč, Orlová 

2005: (CPP neudělena), Nová Paka (dvě ocenění), Prostějov, Čerčany 

2006: Přerov (CPP), Třešť, Horažďovice 

2007: Světlá nad Sázavou (CPP), Kraslice, Tišnov 

2008: Vítkov (CPP), Svatobořice – Mistřín, Jeseník 

2009: Poděbrady (CPP), Most, Štramberk 

2010: Odolena Voda (CPP + ocenění), Most Vtelno  

2011: Klatovy (CPP), Vodňany, České Budějovice 

Města označená tučnou kurzívou odeslala odpověď na anketu, která je součástí tohoto 

výzkumu. Jedno město na anketu reagovalo e-mailovou zprávou, ale dotazník nevyplnilo. 

Jako důvod byl uveden dlouhý odstup od soutěže (nikdo už si nic nepamatuje). 
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13 DOTAZNÍK PRO MĚSTA 

13.1 Přínos soutěže pro města 

Tabulka 8 Přínos soutěže pro města 

Jak hodnotíte přínos účasti v soutěži pro vaše město?129 

Získali jsme studii, podle které jsme záměr realizovali. 2 11 % 

Získali jsme studii, která nám pomohla s řešením daného problému. 4 22 % 

Máme v úmyslu studii realizovat, ale doposud se tak nestalo. 5 28 % 

Nemáme v úmyslu studii realizovat. 5 28 % 

Záměr ze soutěže o Cenu Petra Parléře jsme realizovali, ale využili 

jsme jiný projekt. 
1 5,5 % 

Jiné využití studie. 1 5,5 % 

 

Graf 8 Přínos soutěže pro města 

 

Záměr města byl v návaznosti na soutěžní návrh realizován ve dvou případech a města 

uvádějí, že se autoři studie na přípravě další projektové dokumentace podíleli.130 Tato 

                                                             
129 Hodnotí se přínos osmnácti soutěžních projektů. 

11% 

22% 

28% 

28% 

5% 6% 

Získali jsme studii, podle které jsme záměr realizovali. 

Získali jsme studii, která nám pomohla s řešením 
daného problému. 
Máme v úmyslu studii realizovat, ale doposud se tak 
nestalo. 
Nemáme v úmyslu studii realizovat. 

Záměr ze soutěže o Cenu Petra Parléře jsme realizovali, 
ale využili jsme jiný projekt. 
Jiné využití studie. 
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města vyjadřují s výsledkem řešení veřejného prostoru spokojenost (Nové Město nad 

Metují 2004 – centrum „Rychta“ a Odolena Voda 2010 – revitalizace Dolního Náměstí). 

Čtyřem městům studie pomohla s řešením, ale podle soutěžního návrhu ve spolupráci 

s jeho autory se nepostupovalo. Města se v této odpovědi vyjadřují pozitivně o využití 

soutěžního projektu, ale způsob využití blíže nespecifikují. Do této kategorie patří případy, 

kdy město na základě návrhů ze soutěže získá další poznatky o území nebo stavbě, které 

může využít, i když k realizaci stavby bezprostředně přímo nevedou. Poslání ideové soutěže 

je v tomto případě naplněno. 

Podle vyjádření některých autorů vítězných projektů ze soutěže se stává, že se myšlenek 

obsažených v soutěžním návrhu chopí jiný projektant, kterého soutěžící nazývají „místní 

firma“, a zpracuje projektovou dokumentaci bez účasti původních autorů. Takové nakládání 

se soutěžními projekty není výjimečné a ze strany měst je považováno za legitimní. 

Města, která mají v úmyslu záměr podle studie realizovat, ale zatím se tak nestalo, tak činí 

ve 100 % případů proto, že na záměr hledají chybějící zdroje financování. Plánovaný termín 

realizace umisťují v intervalu let 2013-2020. 

Téměř třetina měst (28 %) odpověděla, že nemají zájem soutěžní návrh realizovat. Tři 

z nich uvádí jako důvod nedostatek finančních prostředků. Dvě města uvádí jako důvod 

nevhodné architektonické řešení. Jedno z těchto dvou měst v odpovědi popisuje podrobněji, 

že po představení studií veřejnosti se občané k navrhované úpravě náměstí vyjádřili 

negativně a požadovali jiný způsob řešení náměstí.131  

Podle jiného projektu záměr realizovali v jednom městě. Jako důvod uvádějí změnu 

požadavků na daný prostor. 

                                                                                                                                                                                     
130 V tomto případě jde o města, jejichž téma získalo v soutěži některou z cen, ale nikoliv hlavní Cenu 
Petra Parléře. Proto se tyto projekty neobjevují jako realizace v anketě mezi vítězi. V obou případech 
se ale nejedná o provedenou stavbu. V jednom případě jde o schválený regulační plán (soutěž v roce 
2004, schválený regulační plán září 2010), ve druhém případě jde o projektovou dokumentaci 
rekonstrukce náměstí. 

131 Jedná se o město Přerov – úpravu Náměstí Svobody (Cena PP 2006, autor Zbyněk Ryška). 
V dotazníku je uvedeno: „Všechny studie byly představeny veřejnosti (výstava na Zastupitelstvu města 
a v Městském informačním centru, publikováno v Přerovských listech, …) a projednány v orgánech 
města. Studie nebyly zrealizovány z důvodu negativního postoje veřejnosti k navrhovaným úpravám a 
požadavku občanů na zachování parkového charakteru náměstí. Také Odbor životního prostředí a 
Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje a environmentální výchovy Rady města Přerova 
doporučila zachovat stávající množství ploch zeleně.“ 
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Jedno město uvádí jiné využití studie – návrh ze soutěže slouží jako „podklad pro veřejnou 

debatu, kterým směrem se při rekonstrukci stavby ubírat“. Toto využití lze u ideové soutěže 

považovat za žádoucí a i v tomto případě účast v soutěži měla smysl a městu přinesla 

užitečný výsledek. 

Celkové hodnocení uvádění návrhů ze soutěže do praxe: 

66,5 % měst uvádí, že jim soutěžní návrhy přinesly užitek a vyjadřují se pozitivně 

k realizaci návrhu ať již v současnosti nebo v budoucnosti, případně jim soutěžní projekty 

pomohly při rozhodování o budoucí podobě stavby nebo území.  

33,5 % měst soutěžní návrhy nevyužije. Většina z nich z finančních důvodů, dva návrhy ze 

soutěže nepřinesly podle názoru z měst architektonicky vhodné řešení. 

Podle vyjádření představitelů měst je další využití návrhů ze soutěže pozitivním výsledkem, 

ať už k němu dojde ve spolupráci s původními autory soutěžního návrhu nebo podle 

projektu jiného zpracovatele. Autoři soutěžních návrhů se na pokračování projektů již 

podílejí jen částečně. Mezi projekty připravovanými k realizaci jsou často i takové, na 

kterých pokračuje jiný autor a využívá k tomu návrh ze soutěže. Městům tento postup 

nepřipadá nesprávný. Je to rizikový bod ve všech soutěžích a změna je otázkou 

budoucnosti. Je nutná osvěta mezi zadavateli projektů související s respektováním 

autorských práv a výsledků soutěží. 
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13.2 Zapojení veřejnosti 

Tabulka 9 Zapojení veřejnosti 

Využili jste v souvislosti s účastí v soutěži o Cenu Petra Parléře zapojení 

veřejnosti při dalších úvahách o projektu?132 

Ano. 12  67 % 

Ne. 6  33 % 

 

Graf 9 Zapojení veřejnosti 

 

Většina měst (67 %) své občany do diskuse o projektech zapojuje. Soutěžní návrhy jsou 

vystavovány, autoři jsou zváni na veřejné prezentace pro občany, v některých případech 

přijíždějí i členové soutěžní poroty. Některé radnice pořádají k soutěžním projektům 

ankety. Často jsou soutěžní návrhy publikovány v místních tiskovinách i na webových 

stránkách měst. Tato komunikace s veřejností může vést k lepšímu pochopení a přijetí 

záměru, může ale vést i k odmítnutí řešení vzešlého ze soutěže.133  

Je překvapivé, že třetina měst (33 %) zapojení veřejnosti nevyužila ani v případě, že město 

získalo ze soutěže oceněný návrh. Zisk vítězného návrhu v architektonické soutěži je 

pozitivní skutečnost a představení návrhu občanům včetně možnosti zapojení veřejnosti do 

diskuse je velká příležitost. V představování architektonických témat veřejnosti mají 

                                                             
132 Hodnotí se přínos osmnácti soutěžních projektů. 

133 Z ankety je doloženým případem město Přerov (úprava Náměstí Svobody), kdy občané 
představený návrh odmítli. 

67% 

33% 

Ano. Ne. 
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radnice měst ještě mnoho nových příležitostí a architekti by na to měli být připraveni. Je to 

nejlepší způsob, jak současnou dobrou architekturu propagovat a připravovat podmínky 

pro její širší přijetí a obecně větší informovanost. 

 

13.3 Soutěž jako vhodná metoda 

Tabulka 10 Soutěž jako vhodná metoda 

Považujete architektonickou soutěž za vhodnou metodu pro řešení 

architektonických úloh ve vašem městě?134 

Ano. 15  88 % 

Ne. 0  0 % 

Nevím. 2 12 % 

 

Graf 10 Soutěž jako vhodná metoda 

 

Jasná převaha (88 %) kladných odpovědí znamená, že města se na pořádání soutěží dívají 

pozitivně. Pokud je tento kladný pohled na architektonickou soutěž konfrontován s malým 

počtem pořádaných soutěží a jejich jen částečnou publicitou, je nutno dále hledat důvody, 

proč tomu tak je.  

                                                             
134 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v anketě. 

88% 

0% 
12% 

Ano. Ne. Nevím. 
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Dvě odpovědi „nevím“ dokládají jistou pochybnost. V jednom případě je to výsledkem 

napětí mezi autory vítězného projektu a městem, kdy došlo k zadání další dokumentace 

jinému zpracovateli bez spolupráce s autory soutěžního návrhu.135 Ve druhém případě na 

odpověď „nevím“ navazuje negativní odpověď i na otázku, jestli by město znovu pořádalo 

architektonickou soutěž.136 

13.4 Spolupráce s architekty 

Tabulka 11 Spolupráce s architekty 

Využíváte jiné formy spolupráce s architekty při řešení architektonických úloh 

ve vaší obci?137 

Ano. 16  94 % 

Ne. 1  6 % 

 

Graf 11 Spolupráce s architekty 

 

Jediné město, které nespolupracuje s architekty, uvádí jako důvod cenu práce architekta a 

nedostatek finančních prostředků na tyto výdaje.138  

                                                             
135 V tomto případě si ze soutěže podle odpovědí v anketě odnesli negativní zkušenost jak architekti, 
tak představitelé města. 

136 Přitom město zároveň uvádí, že jim soutěžní studie pomohla s řešením daného problému. 

137 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v anketě. 

94% 

6% 

Ano. Ne. 
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13.5 Formy spolupráce města s architekty 

Tabulka 12 Formy spolupráce s architekty 

Jaké formy spolupráce s architekty využíváte?139 

Máme městského architekta. 6  35 % 

Využíváme příležitostné konzultace s architekty. 4  23 % 

Přímo oslovujeme architekty s nabídkami ke spolupráci. 3 18 % 

Pořádáme výběrová řízení, kterých se architekti mohou zúčastnit. 3 18 % 

Využíváme jiné formy spolupráce. 0 0 % 

Bez odpovědi. 1 6 % 

 

Graf 12 Formy spolupráce s architekty 

 

Odpovědi na otázku, jakou formou města spolupracují s architekty, jsou vyrovnané, 

výrazněji převažuje pouze spolupráce s městským architektem.140 Městského architekta má 

                                                                                                                                                                                     
138 Jde o malé historické město s 5600 obyvateli, které uvádí, že nevyužívá žádnou spolupráci 
s architekty. 

139 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v anketě. 
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Pořádáme výběrová řízení, kterých se architekti 
mohou zúčastnit. 

Využíváme jiné formy spolupráce. 

Bez odpovědi. 
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více než třetina měst z tohoto vzorku (35 %). Je zajímavé, že vlastního architekta mají i 

některá velmi malá města. 23 % měst svoje stavební záměry a rozvoj s architekty 

konzultuje příležitostně a 18 % měst architekty přímo vyzývá ke spolupráci. Další část měst 

(18 %) pořádá výběrová řízení na dodávky projektů, ve kterých hraje cena hlavní úlohu a 

architekti netvoří převahu soutěžitelů a už vůbec ne vítězů těchto výběrových řízení. Jedno 

město neuvádí žádnou formu spolupráce s architekty (z finančních důvodů). 

Ke spolupráci mezi městy a architekty dochází mnoha různými formami. Pozitivní je vysoký 

počet městských architektů, kteří pracují i pro menší města. Naopak mnohá velká města 

architekta ve svých službách nemají (ze zkoumaného vzorku např. Přerov nebo České 

Budějovice). 

Různorodost ostatních odpovědí vypovídá o nepříliš systematickém přístupu k úrovni 

architektonického řešení projektů ve městech. 59 % měst ponechává úroveň architektury 

svých staveb na příležitostných konzultacích, přímých výzvách jednotlivým architektům 

nebo vybírá dodavatele projektů ve výběrových řízeních, ve kterých pravidelně nevítězí 

kvalita a krása, ale nejnižší cena dodaného projektu. 

  

                                                                                                                                                                                     
140 Městský architekt v menších městech pracuje pro město většinou na částečný úvazek nebo jinou 
obdobnou formou. 
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13.6 Pořádání architektonické soutěže 

Tabulka 13 Zájem pořádat architektonickou soutěž 

Měli byste někdy v budoucnu zájem řešit architektonickou úlohu ve vašem 

městě formou architektonické soutěže?141 

Ano, účastí v soutěži o Cenu Petra Parléře. 4 23 % 

Ano, uspořádali bychom samostatnou architektonickou soutěž. 12  71 % 

Ne, již bychom architektonickou soutěž nevyužili. 1 6 % 

 

Graf 13 Zájem pořádat architektonickou soutěž 

 

Velká většina měst (94 %) má zájem v budoucnosti pořádat architektonickou soutěž. 

Některá menší města se vracejí k soutěži o Cenu Petra Parléře, většina ostatních by zvolila 

již vlastní samostatnou soutěž. Pouze jedno město soutěž odmítá. Tato čísla dokládají 

potenciál architektonických soutěží v budoucnosti. Zároveň potvrzují, že účastí v soutěži o 

Cenu Petra Parléře si města vyzkoušejí účast v soutěži a pak se k této metodě výběru 

návrhu vrací. Zájem o pořádání další soutěže nepotvrzuje spekulace o tom, že soutěž 

oslabuje soutěžní potenciál měst a dokládá nepodloženost takovýchto tvrzení. 

                                                             
141 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v dotazníku.  
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Užitečnost soutěže pro města a možnosti se do ní zapojit dokládá citace z dotazníku: „V roce 

2004 jsme byli společností osloveni k podání přihlášky, naše zadání si vybrali dva 

zpracovatelé. Výsledek soutěže nás velmi potěšil a se zpracovatelem studie byla navázána 

spolupráce a pokračovalo se ve zpracování Regulačního plánu Rychta, území mezi ulicemi 

Nádražní, Boženy Němcové a TGM v Novém Městě nad Metují, který byl po všech peripetiích 

schválen v září 2010, s účinností od října 2010.“142  

Mezi zúčastněnými městy jsou i taková, která si soutěžení doslova oblíbila. Město Vodňany 

se soutěže o Cenu Petra Parléře poprvé zúčastnilo v roce 2011: „Uvedená architektonická 

soutěž byla první, která se v našem městě konala. Musím konstatovat, že nám "otevřela oči" a 

byla pro nás zároveň námětem, jak řešit obnovu některých území a stavebních objektů v 

našem městě ve spolupráci s odborníky na tuto oblast. Mám tím pochopitelně na mysli 

architekty. Od té doby jsme organizovali ještě jednu soutěž na obnovu kulturního domu a nyní 

chystáme další na obnovu sportovního areálu Blanice.“143 Přístup Vodňan k přípravě a 

organizaci soutěží i jejich prezentaci veřejnosti je v našem prostředí novátorský a určitě by 

stál za zaznamenání a samostatný výzkum. Ve Vodňanech se do veřejné debaty spojené se 

soutěžemi podařilo zapojit celé město.144 

V Klatovech na základě návrhu ze soutěže o Cenu Petra Parléře získali možnost vyřešit nové 

dopravní a světelné schéma náměstí bez nutnosti v současnosti měnit vydláždění. Přitom 

do budoucna může proběhnout rekonstrukce náměstí bez zásahu do již v současnosti 

plánované výměny osvětlení. Na tomto příkladu je doloženo, že ze soutěže může vzniknout i 

velmi praktický a po etapách proveditelný koncepční návrh, pokud s ním město dále 

správně pracuje. Jistě na to má vliv i přítomnost městského architekta v tomto městě. 

13.7 Celkové zhodnocení dotazníku pro města 

Zástupci měst mohli odpovídat vyplněním dotazníku přes internetový odkaz, který jsem 

všem zaslala e-mailovou poštou. Žádost o odpověď jsem posílala na e-mailové kontakty na 

starosty měst získané z webových stráněk jejich úřadů.  

V dotaznících se podařilo získat dostatek informací pro vyhodnocení zjišťovaných údajů a 

doložila ochotu zástupců měst se podobného výzkumu zúčastnit. 

                                                             
142 Zkušenost z Nového Města nad Metují uvedená v dotazníku. 

143 Zkušenost z města Vodňany uvedená v dotazníku. 

144 Podrobněji například online na http://www.vodnanyzijou.cz/index.html. 



Metoda architektonické soutěže jako nástroje plánování veřejného prostoru 

 

143 

Několik měst odpovědělo okamžitě, ale většinu jsem musela upomenout. Získala jsem 

odpovědi ze sedmnácti měst (55 % úspěšnost průzkumu mezi městy). Úspěšnost dotazníku 

mezi městy je nižší, než mezi vítěznými autory. Důvodem je větší vzorek oslovených měst 

(celkem 31 měst) a delší odstup od úvodních ročníků soutěže (od roku 2003 se na úřadech 

vystřídali jak zástupci samospráv, tak i zaměstnanci příslušných odborů a některá města 

v e-mailové korespondenci uvedla, že informace o soutěži už neumí dohledat). 

Je zajímavé, že města o svých soutěžích v některých případech nemají informace nebo jsou 

to informace nepřesné. To svědčí o nesystematické práci s těmito podklady. Po výměně 

politické reprezentace dochází ke změnám priorit a stavební plány jedné reprezentace 

bývají odsunuty a nahraženy novými plány, které přicházejí s novým vedením města. Tento 

problém souvisí rovněž s nesystematickým ukládáním dokumentace ze soutěží, která je po 

uplynutí delšího období145 ztracená nebo těžko dostupná pro další využití nebo výzkum. 

  

                                                             
145 Jako kritický se v dotazníku projevil odstup osmi až deseti let od konání soutěže. 
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Tabulka 4 Počet odpovědí podle ročníků soutěže 

Ročník Rok Počet měst s 

oceněným 

návrhem 

Počet 

získaných 

odpovědí 

% získaných 

oodpovědí odpovědí 

1. 2003 9 1 11 % 

2. 2004 4 1 25 % 

3. 2005 3 (4 návrhy)* 2 67 % 

4. 2006 3 2 67 % 

5. 2007 3 2 67 % 

6. 2008 3 2 67 % 

7. 2009 3 2 67 % 

8. 2010 2 (3 návrhy)* 2 100 % 

9. 2011 3 3 100 % 

* v těchto ročnících jedno město získalo v soutěži dva oceněné návrhy 

Poznámka k tabulce: Při rozdělení odpovědí podle jednotlivých ročníků je zřejmé, že 

nejméně odpovědí přišlo z prvních ročníků soutěže. Dokládá to problém s ukládáním 

dokumentace a diskontinuitou v plánování a prioritách rozvoje města v jednotlivých 

obdobích. Soutěžní projekty města málo využívají v dlouhodobém plánování. 

13.7.1 Informace ukryté v soutěžních projektech 

Zjišťování a vyhodnocování práce se soutěžními projekty po ukončení soutěže a rozdání 

cen a odměn je jednou z cest, jak přispět k propagaci soutěží a prezentaci jejich výsledků. 

Hodnota takovýchto informací je bezprostřední – pro soutěžící město a jeho občany, ale i 

dlouhodobá z hlediska vývoje přístupu k řešení obdobných architektonických úkolů a 

vývoje architektury obecně. Pravidelné podrobné hodnocení výsledků soutěží a publikace 

odborných i obecně přístupných textů může pomoci při využití dokumentace ze soutěží pro 

odborníky i laickou veřejnost. Jinak velké množství práce, které autoři do soutěžních 
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projektů vloží, zůstává nezhodnoceno a zapomenuto a přinejlepším se stává pouze součástí 

profesního portfolia autorů. 

13.7.2 Města, která projekty ze soutěže nevyužila 

Města, která soutěžní projekty nevyužila (33,5 %), pravděpodobně vložila do soutěže 

zadání, na jehož realizaci neměla zajištěné prostředky, případně to zjistila až po soutěži. 

Tato města nevyužila ani ideový potenciál ze soutěže pro budoucnost, protože záměr krátce 

po soutěži vyhodnotila jako nerealizovatelný a dále se s výsledkem soutěže nepracuje. 

Vzhledem k nulovým nebo poměrně nízkým nákladům, které město do účasti v soutěži o 

Cenu Petra Parléře vkládá, to není pro město výrazná finanční ztráta. Mnohem rizikovější je 

tento postup v případě samostatných „tradičních“ soutěží, jejichž náklady jsou řádově 

mnohem vyšší. Správný a odborný postup při výběru a formulaci soutěžního zadání a při 

přípravě soutěže je pro užitek ze soutěže klíčový. 

13.7.3 Města, která projekty ze soutěže využila 

Dvě třetiny (66,5 %) z měst v anketě odpověděly, že výsledky ze soutěže využily. 

Města, která studie ze soutěže využila, zvolila celkem čtyři strategie: 

1. Dvě města využila spolupráce s autorem (autory) soutěžního návrhu a pokračovala 

s ním na další potřebné projektové dokumentaci. Jedno město uvádí zpracování a 

schválení regulačního plánu pro danou lokalitu, druhé město neuvádí přesně 

podobu spolupráce (pravděpodobně jde o zpracování dokumentace pro územní, 

stavební řízení s předpokladem následné realizace stavby). 

2. Jedno město záměr ze soutěže realizovalo, ale podle jiného projektu, protože se 

změnily požadavky na využití místa. Soutěž v tomto případě už podruhé nevyužilo. 

Další města uvádějí, že jim studie v nějakém smyslu pomohla. 

3. Město na další dokumentaci stavby uspořádalo výběrové řízení, ve kterém zvítězila 

jiná firma a převzala soutěžní návrh jako podklad pro projektovou dokumentaci 

(jeden doložený případ). Města nepovažují tento postup za nesprávný, na rozdíl od 

autorů soutěžních projektů. 

4. Město v současnosti na projektu nepokračuje z finančních důvodů, ale se záměrem 

do budoucna počítá (a může činit kroky, které realizaci záměru umožní). Sem 
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spadají i případy, kdy autoři návrhu ze soutěže zpracovali studii nebo projekt pro 

územní řízení a město od záměru dál pokračovat prozatím upustilo, protože nemá 

finance na další postup (dva doložené případy). 

13.7.4 Teoretická podpora soutěží 

Výrazná většina měst (94 %) považuje architektonickou soutěž za vhodný způsob, jak 

získat vhodné architektonické řešení, a do budoucna o pořádání dalších soutěží uvažují. 

Většina měst rovněž různými způsoby spolupracuje s architekty. Z těchto odpovědí je 

patrné, že zástupci měst teoreticky možnost spolupráce s architekty považují za 

prospěšnou. 

Protože skutečný stav počtu pořádaných soutěží toto odhodlání nedokládá, je nutno si 

položit otázku, proč tomu tak je. Můžeme se domnívat, že problém leží v konkrétních 

způsobech spolupráce a ve vzájemném vztahu mezi architekty a jejich klienty z veřejné 

sféry. Možnosti zlepšení podle všeho neleží pouze v tlaku na kvantitativní ukazatele 

(zvýšení počtu soutěží), ale i v kvalitativní úrovni vedení soutěží od přípravy po využití 

jejich výsledků. Pokud existuje teoretické odhodlání využívat architektonickou soutěž, ale 

neděje se tak, může k důvodům patřit i samotná podoba soutěže, kterou určuje Soutěžní řád 

ČKA. Každoročně ČKA prohlásí řadu soutěží za neregulérní a je možné, že při určité 

modifikaci soutěžních podmínek by bylo možno tyto soutěže regulérně pořádat a rozšířit 

tak jejich počet. 

13.7.5 Role městského architekta 

Za překvapivý výsledek dotazníku považuji zjištění, že městského architekta má třetina ze 

zúčastněných měst (35 %), a to včetně měst menších - Nové Město nad Metují (9873 

obyvatel), Písek (29949 obyvatel), Světlá nad Sázavou (6972 obyvatel), Klatovy (22890 

obyvatel). Naopak některá velká města městského architekta nemají. Předpokládám proto, 

že ve městech nejde o důvody primárně finanční, ale hlavně o zájem na spolupráci 

s architekty na koncepční úrovni. Architekti na těchto pozicích mohou pro zlepšení 

veřejných staveb a prostranství a využití soutěží pro vyhledání jejich podoby mnoho udělat. 

Zasloužili by si tu nejvyšší podporu jak ze strany měst, tak ze strany profesní Komory a 

dalších institucí. 
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13.7.6 Příležitostná spolupráce s architekty 

Velká část měst (59 %) s architekty spolupracuje jen příležitostně, velmi často pouze 

vypisováním výběrových řízení na projekty, ve kterých ale kvalita architektonického řešení 

nehraje žádnou roli a rozhoduje se podle výše ceny projektových prací v nabídce. 

13.7.7 Spolupráce s veřejností 

Města (67 %) využívají výsledky architektonických soutěží při spolupráci s veřejností. 

Využívají se většinou tradiční způsoby prezentace – výstavy, ankety, články v místních 

novinách a na webových stránkách měst. Na prezentace jezdí i autoři soutěžních projektů a 

členové porot. Protože podpora veřejnosti je jedním z klíčových prvků při úspěšném 

hledání podoby veřejného prostoru, je potřebné hledat a rozvíjet způsoby, jak architekturu 

veřejnosti představovat. Pozitivní trendy se objevují v poslední době – převážně mladí lidé 

vstupující do politiky společně s mladými architekty hledají a zkoušejí nové formy, jak 

zapojit veřejnost aktivně do rozhodování o prostředí a stavbách. 

Z tohoto pohledu je málo pochopitelné, že 33 % měst spolupráci s veřejností vůbec 

nevyužívá. 
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14 ZOBECNĚNÍ ZÁVĚRŮ Z DOTAZNÍKŮ 

14.1 Skupinový portrét 

Ve skupinovém portrétu je společně představen pohled na jednotlivé subjekty, které 

v soutěži vystupují. Rámem tohoto portrétu je samotná architektonická soutěž od prvotní 

myšlenky po využití výsledků. 

„…Přítomnost všech hlavních postav v tomtéž portrétním seskupení – porotců a posuzovaných, 

vítězů a poražených – umožňuje, aby náš obraz připomínal ty výjimečné portréty, které 

zároveň zaznamenávají komplexní kulturní pohled, který souvisí s uspořádáním jeho 

jednotlivých detailů.“ (Lipstadt, 1989, s. 12)146 

14.1.1 Preference architektonické soutěže 

Architekti i zástupci měst ve velké většině prohlašují, že považují architektonickou soutěž 

za dobrý a použitelný způsob, jak získat to nejvhodnější architektonické řešení. Mezi 

architekty se dokonce objevil názor, že v soutěžích se vyprofilují elitní skupiny architektů, 

kteří se mohou později stát účastníky užších, vyzvaných soutěží. Tento názor nelze 

bezvýhradně přijmout. O kvalitě a profesionalitě architekta svědčí nejen počet vítězných 

soutěží, ale rovněž kvalita hotových staveb, které z těch soutěžních návrhů vzejdou, a 

v případě staveb veřejných prostranství rovněž přijetí návrhu a realizace širokou 

veřejností. Tento proces od soutěžního návrhu k realizaci může být velmi dlouhý. Další 

kvalitou architektovy práce je schopnost komunikovat se zadavatelem a s veřejností. Tento 

předpoklad se v soutěžním projektu vůbec neprojeví. Může být přitom jedním z aspektů, 

proč soutěže nevedou někdy k výsledkům. Pokud je smyslem soutěží pořádaných na zadání 

ve veřejném prostoru pozvednout kvalitu těchto staveb, pak nelze spoléhat pouze na 

schopnosti elitních skupin architektů, ale spíš kultivovat schopnosti a práci všech, kteří se 

na těchto stavbách podílejí. 

Z výzkumu jednoznačně vyplývá, že není potřeba představitele měst o obecné prospěšnosti 

a užitečnosti architektonické soutěže příliš teoreticky přesvědčovat. Z této deklarované 

ochoty k soutěžím vyplývá potřeba hledat způsoby, jak pomoci organizovat a financovat 

soutěže tam, kde jsou žádoucí, ale kde města pociťují limity a překážky při jejich pořádání a 

                                                             
146 LIPSTADT, H. (ed.) 1989. The Experimental Tradition: Twenty-five Years of American Architecture 
Competitions, 1960-1985. (Překlad z angličtiny E. Špačková.) 
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potřebují pomoci. Obecná propagace soutěží soustředěná jen na jejich počet do budoucna 

potřebnou kvalitu soutěžních výsledků sama o sobě nezajistí. 

14.1.2 Soutěž pohledem architektů 

Soutěžení je s architekturou pevně spojeno a všichni počítají s tím, že architekti soutěží. 

Odhodlání soutěžit je u architektů vysoké, protože jim to přináší možnost srovnat svoji 

práci s ostatními, pracovat na úkolu, který si vybrali, protože je něčím oslovil a vytrhl 

z všednosti. Účast v soutěžích je mezi architekty oceňována. Soutěžní projekty (i ty 

neoceněné) jsou vždy vítanou součástí portfolia, hlavně proto, že návrhy nemusí být tolik 

zatíženy kompromisy a ústupky, které běžnou práci architektů limitují a ovlivňují. Tento 

názor reprezentuje architekty, kteří soutěžili a byli úspěšní. 

Nesoutěžící a nevítězní architekti by mohli uvést mnoho důvodů proti soutěžím. Historie 

soutěží potvrzuje, že to přitom nemusí být jen autoři méně nadaní a schopní. Pro účast 

v soutěži potřebuje architekt specifické podmínky, výjimečné intenzivní nasazení 

v konkrétním čase, finanční zajištění po dobu práce na soutěži, prostředky na požadovanou 

adjustaci soutěžního návrhu, případně i dopravu návrhu do místa určení. 

Pro autory je pravděpodobnost, že právě jejich návrh získá v soutěži cenu, ve většině 

případů nízká. Do soutěže o Cenu Petra Parléře byly v letech 2003-2011 doručeny 182 

soutěžní návrhy, oceněno bylo 36 návrhů. 146 návrhů v soutěži nezískalo žádnou finanční 

odměnu, představují 80 % všech doručených návrhů. Architekti jednoznačně přiznávají 

ochotu soutěžit, přestože ani po vítězství v soutěži k získání zakázky tato cesta často 

nevede. 

Architekti sice do soutěže mnoho investují, ale je to investice veskrze dobrovolná. Vstup do 

soutěže je ze strany architekta svobodné rozhodnutí, které vzniká na úrovni jednotlivce a 

bez nátlaku. Přehnaná „ochrana“ architektů před vstupem do neregulérní soutěže nevede 

k vymýcení soutěží s nedokonalými pravidly, ale k tomu, že určité formy výběru 

architektonického návrhu probíhají bez veřejné kontroly a publicity, nebo se výběr podle 

kvality z více návrhů nahradí výběrovým řízením, ve kterém je měřítkem hodnocení 

nejnižší cena projektové dokumentace. 

14.1.3 Soutěž pohledem města 

Pro město je příprava architektonické soutěže proces komplikovaný a náročný. Je to 

většinou kolektivní rozhodnutí. Od první myšlenky k uspořádání soutěže k výsledku vede 
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velmi dlouhá cesta, obzvlášť u ideových soutěží.147 Už samotná úvaha o tom, co má být 

úkolem, řešeným architektonickou soutěží, musí vycházet z podrobné znalosti místních 

potřeb a strategií. Rozhodnutí pořádat soutěž nebo do soutěže vstoupit musí být řádně 

doloženo a kolektivně schváleno. Příprava a formulace soutěžního zadání vyžaduje 

odbornost, zkušenost i čas, včetně správného odhadu potřebných finančních prostředků a 

zajištění jejich zdrojů jak na uspořádání soutěže, tak i v budoucnosti na realizaci soutěžního 

návrhu. 

Po vyhodnocení soutěže města získají soutěžní návrhy, které mohou představit veřejnosti a 

dál postupovat v přípravách realizace. Na dalších krocích při zpracování projektové 

dokumentace autoři soutěžních návrhů participují pouze částečně. Dochází k tomu, že ve 

výběrovém řízení, ve kterém rozhoduje cena projektové dokumentace, prohrávají 

s projektanty, kteří nabídnou nižší cenu projektu. Po zpracování projektové dokumentace, 

ať už původními autory nebo jiným projektantem, začíná teprve zajišťování finančních 

prostředků. Tento postup vede k tomu, že část projektů skončí neúspěšně, protože pokud 

finance delší dobu nepřicházejí, získávají přednost jiné priority. Pokud je zadání do soutěže 

vybráno chybně, nepřesně formulováno nebo chybí představa o finančních prostředcích 

potřebných pro další kroky po soutěži, energie vložená do soutěže se nevrací a soutěžní 

návrh dříve nebo později odumře, bez ohledu na to, jaké získal od poroty hodnocení a cenu 

v soutěži. 

Jen málo měst zpracuje výsledky soutěže do územního nebo regulačního plánu. Ve 

strategickém plánování se s výsledky soutěží málo pracuje. Soutěžní zadání je po obměně 

politické reprezentace zapomenuto a nastupují nové priority. Ideový potenciál soutěží je 

velmi málo využíván. 

Na tomto místě je potřeba připomenout, že města využívají i těch návrhů, které v soutěži 

nezvítězí, ale Hodnotitelská rada je městu doporučí k dalšímu možnému využití. Město 

Jihlava, které se soutěže zúčastnilo celkem třikrát, podle soutěžního návrhu architektů 

Martina Laštovičky a Víta Doležela vybudovalo Park Gustava Mahlera na místě starého 

tržiště a parkoviště. Park, který tvoří symbolický kontrast krajiny uvnitř města se sochami 

Jana Koblasy, byl slavnostně otevřen v roce 2010. Město si vybralo ze šesti návrhů, které ze 

soutěže získalo. Od soutěže v roce 2006 po realizaci uplynuly čtyři roky (stavba probíhala 

v letech 2008-2010). 

                                                             
147 Příkladem může být Nové Město nad Metují, kde od soutěže do schválení regulačního plánu, 
vycházejícího z výsledků soutěže, uplynulo šest let. 
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Obrázek 56 Návrh Parku Gustava 

Mahlera ze soutěže o Cenu PP 

Obrázek 57 Park Gustava Mahlera v 

Jihlavě 

Obrázek 58 Hotový Park Gustava Mahlera v Jihlavě 

Obrázek 59 Park Gustava Mahlera - realizace 2010 
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Město Stříbro mělo v soutěži zadání v roce 2007 v 5. ročníku soutěže. Ze šesti návrhů 

řešících náměstí si město vybralo návrh autorů Ing. Veličkové, Ing. Veličky, J. Cyranyho a 

Mgr. Calábové. Markéta a Petr Veličkovi z ateliéru M&P architekti zpracovali dokumentaci 

pro stavební povolení. Náměstí je v současné době ve výstavbě. 

 

Obrázek 60 Soutěžní návrh na náměstí ve 

Stříbře 

Obrázek 62 Náměstí ve Stříbře - vizualizace 

soutěžního návrhu 

Obrázek 61 Stavba náměstí ve Stříbře letecky 
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14.1.4 Soutěž pohledem soutěžní poroty 

Ve dvou případech města uvedla jako důvod, proč nemají v úmyslu návrh ze soutěže dále 

realizovat, nevhodné architektonické řešení. Porota v tomto případě vybrala k ocenění 

návrh, který ve městě nezískal podporu. V jednom případě občané vystoupili proti změně 

původně parkového charakteru náměstí, ve druhém případě důvod není uveden (jedná se o 

návrh z prvního ročníku soutěže). Protože se jedná jen o dva návrhy z celého vzorku (11 

%), můžeme konstatovat, že porota v soutěži vybírá převážně návrhy, se kterými se ve 

městech ztotožňují. Od roku 2010 se v Hodnotitelské radě posuzování návrhů účastní i 

zástupci měst a jsou tak přímo u hodnocení jednotlivých návrhů a mohou se k nim aktivně 

vyjadřovat. Pro zástupce měst je při práci poroty zajímavá diskuse s nezávislými odborníky 

i mezi zástupci jednotlivých měst v jedné porotě, protože mohou porovnávat přístupy 

k tématu veřejného prostoru v jednotlivých městech. 

Hodnotitelská rada do závěrečného protokolu soutěže uvádí podrobná hodnocení všech 

soutěžních návrhů. Hodnocení porotou je i pro neoceněné autory významné, protože 

pomáhá porozumět výsledku soutěže a porovnat výkony jednotlivých autorů soutěžních 

návrhů. 

14.1.5 Soutěž pohledem veřejnosti 

Veřejnost se ve městech dozvídá o soutěži většinou až po vyhodnocení a ukončení soutěže. 

Autoři soutěžních návrhů jsou vyzváni k prezentaci svých návrhů, prezentace se někdy 

účastní i zástupci poroty a návrhy jsou ve městě vystaveny. V některých městech se o 

soutěži píše v tisku nebo jsou návrhy zveřejněny na městských webových stránkách. 

Všechny tyto formy prezentace poskytují informace o soutěži, ale neumožňují veřejnosti 

přímo ovlivnit výsledky soutěže. 

Některá města veřejnost oslovila přímo a požádala občany o vyjádření k soutěžním 

návrhům formou ankety. V jednom doloženém případě občané v anketě vybraný soutěžní 

návrh zamítli, protože nesplňoval jejich představy o správném řešení náměstí. 

V jednom případě (Vodňany) vstoupilo město už do soutěže s tématem, které občané sami 

předtím vybrali na základě pocitových map jako jedno z nejméně přitažlivých míst ve 

městě. V tomto městě také (zatím čistě teoreticky) zazněla myšlenka, jestli by zasedání 

soutěžní poroty mohlo být veřejně přístupné (porota by zasedala na pódiu místního 

kulturního domu a zájemci z řad veřejnosti by měli přístup do hlediště jako diváci). 
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Ve třetině měst naopak veřejnost do úvah o využití soutěžního návrhu zapojena nebyla. 

Důvody nezapojení veřejnosti nejsou zřejmé, v každém případě je to pro město ztracená 

možnost, jak velmi účinně zapojit obyvatele do procesu vytváření veřejných prostranství a 

získat pro tyto projekty širokou podporu. Ve vyspělých zemích jsou tyto formy spolupráce 

s veřejností běžnou součástí komunální politiky. 

14.1.6 Cesta od soutěže k výsledku 

Samotná soutěž může uspokojit autory soutěžních návrhů, kterým přináší radost z práce na 

zvoleném tématu, zajímavý projekt do profesního portfolia a možnost porovnat svoji práci 

s ostatními. Jejich projekt je většinou veřejně vystaven v místě soutěže a může zaujmout 

některého z dalších potenciálních klientů. 

Město po soutěži získá soutěžní projekty s hodnocením a oceněním odbornou porotou. 

Představitelé města zainteresovaní v soutěži musí vítězný soutěžní návrh představit jak 

občanům města, tak i kolegům v zastupitelstvu. Autoři vítězných soutěžních návrhů mohou 

být vyzváni ke zpracování nabídky na další projektové práce formou jednacího řízení bez 

uveřejnění. Tato forma však není příliš častá. Na navazující projektové dokumentaci se 

pracuje pouze v případě, pokud město vstupovalo do soutěže s úmyslem soutěžní projekt 

skutečně využít pro konkrétní stavbu, soutěžní návrh splňuje obecně přijatelné požadavky 

na řešení a jsou zajištěny finanční prostředky. 

Tak tomu nemusí být vždy. Mnohá města považují výsledek soutěže za ideový námět, který 

představí občanům a testují jejich reakci, případně jej využijí pro prezentaci záměrů a 

strategických plánů města v médiích a odloží realizaci na později, až získají finance na 

stavbu. V tomto případě ale často využití soutěžního návrhu vyznívá postupně doztracena. 

Pro úspěch soutěžního projektu je důležitý systematický a dlouhodobý, trpělivý, ale 

důrazný postup. Architekti v dotazníku poukazují na to, že plány po soutěži často končí 

s odchodem konkrétního člověka, který soutěž ve městě prosadil. Pokud ve městě chybí 

vůdce, který pomůže ve spolupráci s architekty uvést myšlenky z projektu v život, tak se 

výsledek soutěže ztrácí. Roli tohoto vůdce může aspoň částečně převzít městský architekt, 

který se koncepčně stará o kvalitu urbanistického a architektonického rozvoje města. Počet 

měst, která v dotazníku uvedla, že mají vlastního městského architekta, tvoří 35 % vzorku a 

považuji tento počet za překvapivě vysoký. Je to velmi pozitivní skutečnost, přihlédneme-li 

k tomu, že se jedná i o menší města. Na místa městských architektů by měli přicházet 
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koncepčně uvažující a odvážní profesionálové. Pro tuto činnost by měli být mladí architekti 

systematicky připravováni již na školách. 

Z výzkumu k soutěži je jasné, že do realizace se dostávají i návrhy, které v soutěži nevítězí. 

Pokud však město získá v soutěži výběr z několika návrhů (i když žádný z nich nebyl 

v soutěži oceněn), je to pro výběr vhodného řešení lepší výchozí situace, než když návrh 

zpracuje jeden vybraný projektant, obzvlášť pokud je kritériem výběru pouze cena 

projektových prací. 
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15 ZÁVĚR 

15.1 Výsledky výzkumu zaměřeného na soutěž o Cenu Petra Parléře 

Výsledky výzkumu by měly potvrdit nebo vyvrátit základní hypotézy výzkumu a odpovědět 

na položené otázky. Na začátku byly formulovány tyto základní hypotézy: 

A. Soutěž o Cenu Petra Parléře je nástroj, který pomáhá městům osvojit si metodu 

architektonické soutěže při hledání podoby veřejných prostranství a budov. 

Tato hypotéza se výzkumem potvrdila. Města, která soutěží prošla, si metodu 

architektonické soutěže pro výběr a plánování veřejného prostoru vyzkoušela a deklarují 

odhodlání využít soutěže znovu (94 % měst), část z nich tak již i učinila. Některá města by 

využila samostatnou soutěž (71 %), 23 % měst by využilo znovu soutěž o Cenu Petra 

Parléře. Do soutěže se opakovaně přihlásilo 17 měst. Nejméně čtyři města uspořádala 

architektonickou soutěž po zkušenosti se soutěží o Cenu Petra Parléře opakovaně. 

B. Metoda architektonické soutěže není v České republice při plánování realizace veřejných 

prostranství v současnosti efektivně využívána. 

Pokud by efektivita metody soutěže o Cenu Petra Parléře měla být posouzena jen podle 

počtu realizací z oceněných projektů, byla by velmi nízká (0 % realizovaných staveb). 

Protože však jde o soutěž ideovou, musíme mezi využití výsledků ze soutěže započítat i 

přínos v ideové rovině od zpracování regulačního plánu pro danou lokalitu až po získání 

podkladů pro další rozhodování o daném území nebo stavbě. Celkem 61 % měst výsledky 

soutěže nějakým způsobem využilo, 39 % výsledky nevyužilo.148 Do výzkumného vzorku 

nebyly zahrnuty soutěžní návrhy, které sice nezískaly cenu v soutěži, ale byly ve městě 

realizovány. 

Musíme konstatovat, že přes městy deklarovaný přínos soutěže je ve využití výsledků 

mnoho nedostatků, které jsou způsobeny nevyužíváním ideového potenciálu soutěží při 

plánování ve městě a rovněž častými změnami priorit v komunální politice bez 

dlouhodobých konsenzuálních plánů rozvoje s navazujícím zajištěním zdrojů pro realizaci. 

Pro zlepšení využití výsledků ze soutěží je nutno věnovat další pozornost procesu, jak je se 

soutěžními návrhy po soutěži ve městech nakládáno. 

                                                             
148 Ve srovnání s údaji ČKA zveřejněnými v časopise ERA21 č.3/2013 (Landa, 2013) 52 % soutěží 
končí realizací nebo je v přípravě, 48 % soutěžních návrhů skončí bez výsledku pro zadavatele.  
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15.2 Odpovědi na hlavní otázky výzkumu 

Hlavní otázky, na které měl výzkum odpovědět, měly popsat a vyhodnotit smysluplnost 

modelu soutěže o Cenu Petra Parléře a poukázat na možnosti a rizika architektonických 

soutěží obecně. Výsledky výzkumu lze formulovat takto: 

 Jaká příprava musí předcházet vstupu do soutěže? 

Před vyhlášením soutěže probíhá přípravná fáze, která má výrazný vliv na úspěch a 

využitelnost soutěžních výsledků. Prvotní je rozhodnutí, jestli soutěž má přinést výsledek 

v podobě nových idejí a inspirací, případně se očekává konkrétní projektové řešení.149 

Ideová soutěž má napomoci při rozhodování o různých možnostech využití území, místa 

nebo budovy. Zadání pro soutěž by mělo specifikovat rámcové koncepční požadavky na 

řešení bez nadbytečných podrobností a detailů. Soutěžní návrhy přinesou nové myšlenky a 

podněty, stejně tak jako originální výtvarná řešení. Soutěžní porota vybere nejvhodnější 

návrhy, které získají v soutěži ocenění. Výsledný návrh ze soutěže není většinou bez dalšího 

dopracování využitelný přímo jako podklad pro stavební dokumentaci, ale musí být autory 

dopracován a upřesněn ve spolupráci se zadavatelem soutěže, aby po všech stránkách 

odpovídal místním požadavkům a potřebám. Návrh z ideové soutěže může být rovněž 

podkladem pro územní studii nebo regulační plán. V každém případě soutěžní návrh 

z ideové soutěže obvykle nemůže nahradit podrobně zpracovanou architektonickou studii, 

případně dokumentaci pro územní řízení, jejíž zadání by mělo na ideovou soutěž navazovat. 

S tímto postupem musí počítat i rozpočet finančních prostředků, potřebných pro další 

využití soutěže a uvedení výsledků soutěže do praxe. 

Město před vstupem do soutěže musí formulovat, co od soutěžních návrhů očekává a musí 

mít představu o zajištění potřebných finančních prostředků na další projektovou i 

realizační fázi po vyhodnocení soutěže. Soutěžní téma by mělo být předmětem 

společenského i politického konsenzu a dlouhodobé strategie. Podle zkušeností je pro 

úspěch záměru nutný odhodlaný, entuziastický a trpělivý vůdce, který dokáže soutěžní 

výsledek dovést k realizaci. Je nutno počítat předem s tím, že jde o dlouhodobé procesy, 

které zpravidla přesahují funkční období politických reprezentací. 

                                                             
149 Projektová soutěž může přinést konkrétní projekt podle podrobně specifikovaného zadání. 
Soutěž o Cenu Petra Parléře není vypisována jako projektová, tento typ soutěže nebyl předmětem 
výzkumu. 
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 V čem se liší postup a výsledek soutěže tradiční a soutěže pořádané podle 

modelu soutěže o Cenu Petra Parléře? 

Vyhlašovatelem soutěže o Cenu Petra Parléře je Společnost Petra Parléře, zadavatelé 

soutěžních témat jsou spoluvyhlašovateli soutěže. Společnost Petra Paréře připravuje 

návrh soutěžních podmínek (v souladu se zněním soutěžních podmínek doporučených 

ČKA). Jmenuje Hodnotitelskou radu (soutěžní porotu) z řad závislých a nezávislých 

odborníků včetně zástupců spoluvyhlašovatelů. SPP organizuje průběh celé soutěže, včetně 

zajištění potřebných finančních prostředků na ceny a organizační zajištění soutěže. 

Soutěžní podmínky jsou rámcově určeny v návrhu SPP, popis konkrétního zadání dodává 

město jako spoluvyhlašovatel. Za účast v soutěži hradí spoluvyhlašovatelé paušální vstupní 

poplatek (v současnosti cca 50 000,-Kč), který je vrácen, pokud město nezíská ze soutěže 

žádný návrh. Náklady na tento typ soutěže jsou pro zadavatele soutěžního tématu 

podstatně nižší (více než 10-20x), než na pořádání tradiční soutěže. 

Tradiční soutěž je organizována stejně, vyhlašovatelem je zadavatel soutěžního tématu 

přímo, organizaci soutěže provádí vlastními silami nebo prostřednictvím najatého 

organizátora soutěže, náklady soutěže včetně cen a odměn jsou zajišťovány z prostředků 

vyhlašovatele. 

V soutěži o Cenu Petra Parléře se hodnotí všechny došlé návrhy na všechna témata 

společně, oceněny jsou návrhy, které jsou nejlepší, bez ohledu na zpracované téma. 

V každém městě se pořádá veřejná prezentace s autory návrhů a výstava. Prezentací se 

účastní i členové Hodnotitelské rady. 

Soutěž o Cenu Petra Parléře probíhá jako ideová soutěž, což má vliv na výsledné soutěžní 

návrhy, které jsou řešeny koncepčně, předkládají náměty a možnosti nových, ideových 

řešení. Takto pojatý návrh musí být pro praktické využití dopracován po konzultaci se 

zadavatelem. Je nutno předpokládat, že po konzultacích se zadavatelem mohou být návrhy 

zpřesňovány a upravovány ve spolupráci s autory ze soutěže. Na dopracování návrhu do 

podoby využitelné projektové dokumentace musí být vyčleněny finanční prostředky i čas 

potřebný pro tuto fázi zpracování návrhu. V této fázi může rovněž probíhat dialog mezi 

architektem a městem a je možné zapojit občany do návrhu definitivní podoby projektu. 
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 Lze formulovat základní předpoklady životaschopnosti soutěžních výsledků 

po uzavření soutěže? 

Základní předpoklady využitelných soutěžních výsledků lze formulovat takto: 

1. správně vybrané a formulované soutěžní zadání, které má město skutečný zájem 

aktivně řešit a reálnou možnost získat na ně přiměřené finanční prostředky 

2. štěstí na kvalitní návrhy v soutěži, kterému se dá (do jisté míry) pomoci propagací 

soutěže mezi architekty a celkově dobrou přípravou soutěže 

3. schopnost poroty ocenit kvalitu a trefit se do potřeb zadavatele soutěže 

4. srozumitelná prezentace soutěžních návrhů veřejnosti a spolupráce s občany při 

dopracování soutěžního návrhu do podoby projektové dokumentace 

5. spolupráce s autory soutěžního návrhu ze strany města na jeho finální podobě pro 

realizaci, případně respektování autorských práv původních autorů, pokud 

dokumentaci z vážných důvodů musí zpracovat jiný subjekt 

6. schopnost autorů architektonického návrhu přesvědčit o kvalitě vlastní práce, 

schopnost komunikovat jak s představiteli města, tak při prezentacích s veřejností 

7. přítomnost silné osobnosti na úrovni města, která záměr pomáhá prosazovat bez 

ohledu na střídání politických reprezentací (touto osobností může být rovněž 

městský architekt) a zároveň týmový duch mezi všemi zúčastněnými 

spolupracovníky ve všech etapách projektu 

8. trpělivost a stálé vědomí vize výsledku – soutěžní projekty na ideové úrovni jsou 

velmi často dlouhodobé, v horizontu několika let  
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 Jak probíhá po soutěži komunikace mezi autory soutěžních návrhů a 

zadavateli soutěžních témat z jednotlivých měst? 

Autoři soutěžních návrhů prezentují svoje práce občanům a představitelům měst. Soutěžní 

návrhy jsou ve městech vystaveny. Po soutěži vystupují aktivněji autoři soutěžních návrhů. 

Více než polovina autorů byla přesto městem vyzvána k další spolupráci, menší část autorů 

oslovena vůbec nebyla. Část oslovených autorů soutěžních návrhů získala přímo zakázku na 

zpracování další fáze projektu. Další se účastnili výběrového řízení na projektovou 

dokumentaci, kde ale v soutěži o výšku ceny projektových prací neuspěli. V případě, že 

zakázku na další projekt získá jiná firma, není respektována účinná ochrana autorských 

práv původních autorů a navazující projekční firma zachází se soutěžním návrhem podle 

vlastního uvážení. Tento stav není ze strany měst ani projekčních firem považován za 

nesprávný. 

 Je rozdíl mezi hodnocením soutěžních projektů odbornou porotou a místní 

veřejností? 

Rozdíly mezi hodnocením soutěžní porotou a veřejností (nevhodně vybraný oceněný 

soutěžní návrh) se vyskytuje minimálně. Soutěžní porota většinou vybírá návrhy, které jsou 

akceptovatelné a použitelné (pokud nedojde ke změně výchozích podmínek a požadavků, 

případně pokud některý z požadavků není chybně formulován v soutěžním zadání). 

V soutěži jsou využívány i návrhy, které žádnou z cen nezískaly, ale byly Hodnotitelskou 

radou městu doporučeny. Ve výsledku to znamená, že úsilí architektů vložené do 

soutěžních projektů je více využito, než v soutěžích, kde „vítěz bere vše“. 

 Je místní veřejnost do procesu soutěže zapojena a kdy a jak může veřejnost do 

tohoto procesu vstupovat? 

Typické je pasivní zapojení veřejnosti – prezentace návrhů, výstava. Některá města pořádají 

ankety, ve kterých se občané mohou k soutěži vyjádřit. O soutěži referuje místní tisk. 

V poslední době se začínají objevovat nové formy spolupráce s veřejností a mladí lidé na 

pozicích v zastupitelstvech měst i ve funkcích městského architekta usilují o větší zapojení 

veřejnosti do rozhodování o veřejných stavbách ve městě. 
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 Funguje soutěž o Cenu Petra Parléře jako „školka“ soutěžení pro města, která 

by jinak architektonickou soutěž nepořádala vůbec? Nebo platí, že tento 

model soutěže pouze „vysává potenciál“ témat pro tradiční architektonické 

soutěže? 

Výzkumem je potvrzeno, že ve zkoumaném vzorku je vysoká ochota pořádat ve městě 

architektonickou soutěž. Po účasti v soutěži o Cenu Petra Parléře města často na další úlohy 

vyhlašují vlastní soutěže, případně se v soutěži o CPP účastní opakovaně. Vzhledem 

k akceptovatelným nákladům na multitématickou soutěž si města mohou účast v soutěži 

snadněji dovolit a získat se soutěžením zkušenosti. Lze konstatovat, že soutěž o Cenu Petra 

Parléře nabídku soutěží obohacuje o formát, kterým k soutěžení přitahuje subjekty 

z veřejné sféry a mimo hlavní a ekonomicky silná centra. 

15.3 Závěry a doporučení pro přípravu a organizaci soutěže o Cenu Petra Parléře 

15.3.1 Pomoc městu při formulaci soutěžního zadání 

Zkušení porotci a odborníci mohou být městům nápomocni při specifikaci a formulaci 

soutěžních zadání. Výhodou je možnost spolupráce s městským architektem, pokud ve 

městě působí. Prezentace soutěžních zadání před Hodnotitelskou radou ještě před 

vyhlášením soutěže umožňovala seznámení s jednotlivými tématy a města měla možnost 

porovnávat navzájem soutěžní zadání a doplnit je podle připomínek poroty. 

15.3.2 Účast města v porotě 

Účast zástupců měst v Hodnotitelské radě (soutěžní porotě) se velmi osvědčila a měla by 

být zachována. Při jednání poroty se dobře doplňuje hodnocení nezávislých porotců 

s názory závislých členů poroty, kteří znají místní poměry a potřeby. Samotné jednání a 

rozhodování poroty je pro porotce z jednotlivých měst velmi zajímavé a pomáhá osvětlit 

způsob hodnocení a posuzování soutěžních návrhů. Zástupci měst v porotě se rovněž 

navzájem setkávají a mohou si předávat vzájemně zkušenosti a získávat nové poznatky. 

15.3.3 Soutěžní zadání 

Pokud je to možné, je pro soutěž výhodné, když soutěžní zadání jsou v jednom ročníku 

tématicky příbuzná. Soutěžní návrhy jsou lépe porovnatelné a z celého souboru návrhů je 

patrný trend, jak se soutěžící architekti k danému tématu vyjadřují. 
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15.3.4 Po soutěži 

Prezentace výsledků soutěže ve městě je pro budoucí využití návrhu velmi důležitá. 

Přítomnost a představení soutěžních návrhů jejich autory pomáhá vysvětlit občanům 

základní myšlenky soutěžních návrhů. Autoři soutěžních návrhů musí být na prezentování 

svých návrhů připraveni a musí být schopni přesvědčit laickou veřejnost o kvalitách a 

přínosu svého soutěžního návrhu. Členové Hodnotitelské rady jako zkušení nezávislí 

architekti mohou poukázat na pozitivní stránky soutěžních návrhů a upozornit na proces, 

kterým musí soutěžní projekt projít na cestě k realizaci. Soutěžící i členové Hodnotitelské 

rady by měli být připraveni pomoci městu s vysvětlováním a obhajováním soutěžních 

návrhů. 

15.3.5 Zpětná vazba 

Doporučuji systematicky sledovat osud jednotlivých projektů ve městech v průběhu 

prvních let po soutěži. Do několika let po soutěži je již jasné, jak se s výsledkem dál nakládá 

a jestli má šanci na další život. S delším odstupem se vytrácí povědomí o soutěži a jejích 

výsledcích, pokud se s nimi v obci dál nepracuje. Oslovení měst dotazníkem k tomu, jak se 

využití soutěžních návrhů vyvíjí, poskytne zpětnou vazbu a informace o tom, jak jsou 

výsledky využívány. S dotazníkem je možno se obracet na ty představitele měst, kteří se 

účastnili posuzování projektů v Hodnotitelské radě. 

Z výzkumu k soutěži je jasné, že do realizace se dostávají i návrhy, které v soutěži nevítězí. 

Pokud však město získá v soutěži výběr z několika návrhů (i když žádný z nich nebyl 

v soutěži oceněn), je to pro výběr vhodného řešení lepší výchozí situace, než když návrh 

zpracuje jeden vybraný projektant, obzvlášť pokud je kritériem výběru pouze cena 

projektových prací. 

Pro další výzkum je možným tématem osud nevítězných návrhů. Pro jejich autory existuje 

možnost, že se jejich návrh přece jen stane podkladem pro realizaci, jak se to v soutěži 

několikrát stalo (Jihlava, Stříbro, Rousínov, Poděbrady). Stává se rovněž, že město nakonec 

vybere místo porotou označeného návrhu jiný, který víc odpovídá potřebám, požadavkům a 

vkusu občanů. Tyto případy by se měly dokumentovat, vyhodnocovat a sledovat, jak tento 

proces probíhá a čím je ovlivňován. 

15.3.6 Publikování výsledků soutěže 

Je velmi vhodné výsledky soutěže publikovat každoročně v katalogu. Uveřejnění návrhu v 

katalogu je odměnou všem soutěžícím, pro které je to možnost prezentace. Pokud je katalog 



Metoda architektonické soutěže jako nástroje plánování veřejného prostoru 

 

163 

doplněn shrnujícím textem zobecňujícím výsledek soutěže, je to přínosem i pro 

dokumentaci soudobého architektonického názoru na dané téma. Soutěžní návrhy mohou 

být inspirací dalším městům jako příklad možného řešení jejich potřeb a námětů. 

15.3.7  Zajištění finančních prostředků na soutěž 

Pro soutěž o Cenu Petra Parléře by bylo přínosné, pokud by existoval stabilní zdroj finanční 

podpory této soutěže, který by umožňoval dostatečné financování soutěže včetně 

související poradenské a publikační činnosti. 

15.3.8 Výstava 

Výsledky soutěže o Cenu Petra Parléře jsou za uplynulých deset let natolik zajímavé a 

inspirativní, že by bylo jistě přínosné, pokud by mohly být souborně vystaveny včetně 

historie, kterou soutěžní návrh od soutěže prošel. 

 

15.4 Výsledky výzkumu, které jsou využitelné pro architektonickou soutěž obecně 

15.4.1 Statistika a archivace soutěží 

Na několika místech jsem poukazovala na nedostatečné informace o pořádaných a 

ukončených soutěžích. Mělo by být zřízeno pracoviště, které bude pořádané soutěže 

systematicky sledovat, třídit podle typu soutěže a zveřejňovat výsledky nejenom ve vztahu 

k potencionálním soutěžitelům, ale například i pro ty, kteří potřebují vyhledat soutěže 

z hlediska určité typologie, místa, kde se soutěž konala, případně i dalších kritérií. 

Přirozeně by tato informační platforma mohla vzniknout v České komoře architektů. 

Informace by měly být přehledně zveřejněny na webové stránce ČKA. 

15.4.2 Informace o soutěžích v médiích 

Soutěže by měly být systematicky hodnoceny a reflektovány v odborném tisku. 

Publikovány a podrobně a v souvislostech analyzovány by měly být výsledky soutěží 

z hlediska typologie, architektonické formy, mezinárodního kontextu, vztahu soutěžních 

výsledků a autorských práv, případně soutěžních aktivit v konkrétním místě (kde se soutěží 

a kde nikoliv a jaký to má vliv na kvalitu staveb). 

Kvalitní informace o probíhajících i vyhodnocených soutěžích by měla systematicky 

zveřejňovat média, podle významu a dosahu soutěže na úrovni lokální i celostátní. Publicita 
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může pomoci zajistit zájem veřejnosti o architektonická témata i o výsledky soutěží a další 

osud vítězných projektů. 

15.4.3 Sledování výsledků soutěží 

Výsledky soutěží by měly být sledovány s určitým odstupem po soutěži, aby se dal 

vyhodnotit přínos té které soutěže pro jejího zadavatele. Soutěží doposud neprobíhá tolik, 

aby nebylo možné jejich zadavatele s jistým časovým odstupem oslovit a zjistit, nakolik byl 

výsledek soutěže v místě využit. Jen využitelné a skutečně využité doložitelné výsledky 

soutěží mohou mít vliv na častější uplatňování architektonické soutěže při výběru 

nejvhodnějšího návrhu. 

15.4.4 Platforma organizátorů soutěží 

Ve světě je běžné, že některé architektonické kanceláře i jiné společnosti se specializují na 

pořádání architektonických soutěží. U nás to není zatím příliš rozšířená architektonická 

specializace. Soutěže „na zakázku“ pořádá Společnost Petra Parléře. Pravidelně pořádá 

soutěže rovněž Nadace Proměny. Některé architektonické kanceláře soutěže organizují 

příležitostně, jejich seznam ale není nikde uveden.150 

Česká komora architektů eviduje architekty, vyškolené porotce architektonických soutěží 

(absolventy pravidelných půldenních školení, která ČKA pro zájemce z řad svých členů 

pořádá). Seznam organizátorů architektonických soutěží je zaveden od roku 2012. 

V současnosti jsou v seznamu uvedeni absolventi půldenního školení pořádaného ČKA 

v roce 2012. V seznamu jsou uvedeni jak zájemci o tuto činnost, tak architekti, kteří mají 

zkušenosti jako soutěžící, členové porot, zpracovatelé soutěžních podmínek nebo 

příležitostní organizátoři soutěží. Bylo by velmi vhodné, aby v seznamu byly zkušenosti a 

možnosti jednotlivých osob blíže specifikovány, jinak seznam nemůže sloužit jako 

spolehlivá praktická pomůcka pro zájemce, kteří by chtěli soutěž uspořádat ve spolupráci 

s organizátorem (schopnost poradit nebo zpracovat dílčí podklad k soutěži není 

porovnatelná s odpovědností za organizaci a zajištění řádného průběhu celé soutěže). 

Komora prostřednictvím své Pracovní skupiny pro soutěže poskytuje zájemcům o 

organizaci soutěže konzultace. Pro pořádání soutěží by bylo velmi výhodné, pokud by se 

zájemci mohli obracet v případě potřeby na profesionální organizátory a podle uvážení jim 

zadat organizaci soutěže. Pro architekty je to další možnost profesionální orientace. 

                                                             
150 Je mi známo, že několik soutěží připravovala architektonická kancelář TRANSAT architekti, např. 
pro Baťův institut Zlín, jehož sídlo ve Zlíně je rekonstruováno podle vítězného soutěžního projektu. 
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15.4.5 Spolupráce s městskými architekty 

Architekti na pozici městských architektů jsou v profesi nejblíže tomu, aby měli vliv na 

pořádání architektonické soutěže v místě, kde působí. Měli by mít podporu od profesní 

organizace a možnost předávat si zkušenosti a prezentovat svoje úspěchy a výsledky. 

Městští architekti by měli získat informace k pořádání architektonických soutěží a měli by 

být schopni sami soutěže propagovat, prosazovat a připravovat. 

15.4.6 Dialog mezi veřejným zadavatelem a architektem 

Zajímavým aspektem je dialog mezi architektem a zadavatelem soutěžního tématu. Oproti 

běžné architektonické zakázce v architektonické soutěži zcela chybí dialog mezi klientem a 

architektem. Tento dialog je částečně nahrazen výběrem nejlepšího návrhu soutěžní 

porotou. Při dalším vývoji návrhu je však schopnost dohody a spolupráce mezi architektem 

a zadavatelem projektu nezbytná. Při řešeních pro veřejný prostor do tohoto procesu 

vstupuje ještě veřejnost, pokud je s postupem prací při projektu a realizaci stavby 

seznamována. Spolupráce s občany je v současnosti významným demokratickým prvkem 

při péči o podobu veřejného prostoru a vznikají platformy, které zapojení občanů do 

procesů plánování ve městech prosazují. S těmito iniciativami by měli pořadatelé 

architektonických soutěží úzce spolupracovat. 

15.4.7 Finanční dotace na pořádání architektonické soutěže 

Pro pořádání architektonických soutěží ve veřejném prostoru a pro stavby s veřejným 

využitím by měly být vyčleněny finanční prostředky na úrovni státního rozpočtu tak, aby 

vážní zájemci o pořádání architektonické soutěže mohli tyto prostředky využívat na 

základě transparentního a jednoduchého výběrového řízení. Ve srovnání s prostředky, 

které stát věnuje na zateplování a rekonstrukci např. staveb pro bydlení (od roku 1992 do 

roku 2008 bylo na státní podporu bytového fondu poskytnuto 17 286 198 875 Kč bez 

jakýchkoliv nároků na architektonickou i technickou kvalitu provedených staveb)151, by 

podpora rozvoje architektonické soutěže jako nástroje pro plánování veřejných prostorů 

stála řádově mnohem méně. 

15.4.8 Publikace soutěžních návrhů 

Výstava, katalog nebo jiná forma publikace soutěžních návrhů je pro většinu soutěžících 

jedinou odměnou za účast v architektonické soutěži. Běžnou součástí dobře organizované 

                                                             
151 Údaj je převzat ze zprávy Panel Scan 2009 pro Státní fond rozvoje bydlení. 



166 

soutěže by měla být veřejná výstava soutěžních prací, v případě významných soutěží i 

putovní, doplněná o katalog, ve kterém budou soutěžní návrhy publikovány s příslušným 

komentářem a kvalifikovaným hodnocením. Vzhledem k tomu, kolik papíru se 

v současnosti věnuje na různé propagační a reklamní tiskoviny, je s podivem, že tištěný 

katalog má málokterá architektonická soutěž. Rovněž odborné architektonické časopisy 

aktuální soutěže nepublikují a nehodnotí (výjimkou byla soutěž na budovu Národní 

knihovny v Praze konaná v roce 2006-2007). 

15.4.9 Publikace dobrých příkladů 

Systematicky by měly být publikovány příklady dobrých řešení veřejných prostranství, 

které by byly vzorem a inspirací pro města, kde o úpravě veřejných prostranství uvažují. 

Z center to tak nevypadá, ale v menších městech chybí příklady, jak může soudobý veřejný 

prostor vypadat a jaký přínos mohou mít vhodné, krásné a dobře provedené veřejné 

prostory pro život ve městě.  
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15.5 Možnosti využití práce a doporučení pro další výzkum 

Téma architektonické soutěže je v českém prostředí jev sice často zmiňovaný a 

diskutovaný, ale souhrnné informace včetně systematického vyhodnocování výsledků 

soutěží chybí. Podle zkušenosti s výzkumem soutěží byly v předchozí kapitole navrženy 

možnosti, jak by mohly být materiály a dokumentace z architektonických soutěží efektivně 

zpracovávány, hodnoceny a archivovány. 

Obecně by měla být věnována pozornost podrobnému komentování a vyhodnocování všech 

významnějších architektonických soutěží v odborném tisku a hodnocení jejich výsledků 

nejen bezprostředně po soutěži, ale i s časovým odstupem, kdy je již zřejmé, jak bylo se 

soutěžním výsledkem naloženo. Soutěže by neměly být hodnoceny jen podle jejich počtu, 

ale i podle úrovně přípravy a kvality návrhů a rovněž uplatnění jejich výsledků v praxi, 

případně využití jejich ideového potenciálu, ať už je to v místě konání soutěže nebo 

teoreticky pro další rozvoj profese architekta. Drobné, lokální soutěže by měly mít 

potřebnou publicitu v místě. 

Soutěže mohou být zkoumány podle místa jejich konání (např. architektonické soutěže 

v Ostravě po roce 1989), podle významných soutěžících autorů (role architektonické 

soutěže v práci významných českých architektů a architektonických kanceláří), podle 

typologií soutěžních témat (například knihovny, muzea a galerie, veřejná prostranství a 

podobně). Rovněž historický výzkum podmínek pro soutěžení a výsledků soutěží konaných 

po sloučení privátních architektů do jediné státní projekční organizace Stavoprojekt po 

roce 1948 doposud nebyl souhrnně zpracován. 

Výzkum architektonických soutěží může být mezioborový. Je možno zkoumat vztah soutěže 

a komunální politiky a správy při rozvoji města. Zajímavý může být sociologický výzkum 

mezi soutěžícími architekty, jejich motivace a osobnostní profil, stejně jako třeba genderový 

aspekt architektonické soutěže. 

Výzkum všech zmíněných témat může dále přispět k lepšímu porozumění metodě 

architektonické soutěže. Lepší porozumění soutěžím jako nástroji povede ke zdokonalení 

procesů v průběhu soutěží i vyššímu a úspěšnějšímu využití výsledků soutěží pro plánování 

funkční a krásnější podoby veřejného prostoru, ve kterém všichni žijeme. 
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16 SHRNUTÍ 

Soutěž o Cenu Petra Parléře obohatila českou soutěžní kulturu o model soutěže, který 

pomáhá městům vyzkoušet si architektonickou soutěž za výhodných ekonomických 

podmínek a bez rizika velkých ztrát při neúspěchu. Odpovědi na základní otázky výzkumu 

potvrzují smysluplnost modelu této soutěže a jeho roli ve spektru architektonických 

soutěží. Potvrdilo se, že mnohá města, která si soutěž jednou vyzkoušela, dále tuto formu 

výběru nejlepšího architektonického řešení využívají. Vzhledem k tomu, že 

v multitématické soutěži může uspět více než jedno řešení, je potenciál architektonických 

návrhů zaslaných do soutěže více využit, než je tomu v tradiční soutěži na jedno téma. 

K rizikům soutěže patří využití soutěžních návrhů po soutěži, pokud ve městě chybí 

dostatečná vůle, kompetence a energie dotáhnout soutěžní návrh do podoby realizované 

stavby. Dalším rizikem je malý respekt k autorským právům autorů soutěžních návrhů. 

Ideje ze soutěžních návrhů jsou využívány při zpracování projektové dokumentace 

projektanty, které město vybere v obchodní soutěži, kdy se soutěží o cenu projektové 

dokumentace, případně vybere přímo. Města se necítí být výsledky soutěže vázána. V tomto 

přístupu k výsledkům soutěží se nijak neliší soutěž, ve které jde o jedno téma, od soutěže 

multitématické. 

Soutěžní návrhy ze soutěže o Cenu Petra Parléře za deset let existence soutěže představují 

ilustrativní soubor návrhů veřejných prostranství a staveb ve veřejném prostoru, který 

zobrazuje architektonický názor na jejich řešení v čase, kdy si společnost postupně 

uvědomuje hodnotu a roli veřejných prostranství a začíná směřovat od úzce 

individualistických potřeb jednotlivých investorů ke hledání společného zájmu o 

demokratický, otevřený a krásný prostor pro všechny. 
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17 SUMMARY 

The competition for the Petr Parléř Award enriched the Czech competition culture with a 

model that helps municipalities experience an architectural competition under favourable 

economic conditions and without the risk of large losses in case of failure. Answers to the 

basic questions of the conducted research confirmed the meaningfulness of this 

competition as part of the spectrum of architectural competition. The research confirmed 

that the municipalities, after having tried the competition, started implementing this 

method of selection of the best architectural solution. Given that more than one solution 

can succeed in the multi-subject competition, the potential of architectural designs 

submitted to the competition is used more than in the traditional one-subject competition. 

The competition risks include the use of competition designs following the competition, if 

the municipality lacks sufficient willpower, competence and energy to follow through and 

move the competition proposal into the state of completed building. Another risk is a lack 

of respect for copyright of the authors of the competition proposals. Ideas from the 

competition designs are used in the preparation of project documentation by the planners, 

which are selected by the municipality either as part of a commercial competition when 

competing for the project documentation award, or directly. The municipalities do not feel 

limited by the results of the competition. In this approach to the results of the competitions, 

the one-subject competition does not differ from the multi-subject competition. 

The competition proposals from the Petr Parléř Award, in the ten years of its existence, are 

an illustrative set of proposals of public area and buildings in the public space that shows 

an architectural view of their solutions at a time when the society gradually recognizes the 

value and role of public areas, and starts to shift from the very individualistic needs of 

individual investors to search for a common interest in a democratic, open and beautiful 

space for all. 
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Graz, 2009. ISBN 978-3-901174-67-4. 

ŠEVČÍK, Oldřich, BENEŠ, Ondřej. Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české 

architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-1372-4. 

ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství (1), technický průvodce. Praha: Academia, 1998. 

ISBN 80-200-0663-X 

ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství (2), technický průvodce. Praha: Academia, 2001. 

ISBN 80-200-0440-8 

ŠVÁCHA, Rostislav. Česká architektura a její přísnost. Praha: Prostor. 2004. ISBN 80-

903257-3-4. 
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20.2 Příloha B - přehled publikací a aktivit během doktorského studia 

20.2.1 Publikace 

ROK 2012 

ZARECOR, Kimberly, ŠPAČKOVÁ Eva. Czech Paneláks are Disapearing, but the Housing 

Estates Remain. In: Architektúra & Urbanizmus. Časopis pre teóriu architektúry a 

urbanizmu. Slovensko, Bratislava: ÚSTARCH SAV, 2012/3-4, s. 388-301. ISSN 0044 8680. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Does a Housing Development Need a Center? In: Nowoczesnost w 

architekturze. Transformacja – Technologia – Tozsamosc. Gliwice, Polsko: Wydzial 

architektury Politechniki slaskiej w Gliwicach. 2012. s. 129–137. ISBN 978- 83- 63849-16-0. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Potřebuje sídliště centrum? Vývoj názoru na umístění centra v sídlišti 

Karviná-Hranice od 60. let 20. století do současnosti. In: PEŘINKOVÁ, Martina. Architektura 

a urbanismus 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012. s. 58-66. ISBN 978-80-87079-26-3. 

PEŠEK, David, FIALOVÁ. Bohdana, ŠPAČKOVÁ, Eva. Feedback for urban Planning and 

Solutions. In: SCHRENK, M., POPOVICH, V. V., ZEILE, P., ELISEI, P. Re-Mixing the City. 

Towards Sustainability and Resilience? Proceedings of 17th International Conference on 

Urban Planning, Regional Development and Information Society. Schwechat-Rannersdorf: 

CORP–Competence Center of Urban and Regional Planning, 2012. ISBN 978-3-9503110-2-0. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012. ISBN 

978-80-87079-27-0. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Bydlení Poruba 2011. Katalog ze studentského workshopu. Ostrava: VŠB-

TUO, 2012. ISBN 978-80-248-2924-1. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Na křídlech vítězství. (2460 let historie architektonického soutěžení aneb co 

všechno se může stát, když soutěží architekti). [Online] dostupné z: 

http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/-

packova-na-kridlech-vitezstvi.pdf 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektura: seznamte se, prosím. In: Dlouhá cesta, nové objevy. 

Konference k 40. Výročí střediska pro výchovu v přírodě u Lipnice nad Sázavou. Praha: Gasset, 

2012. s. 43-44. ISBN 978-8087079-21-8.  

http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/-packova-na-kridlech-vitezstvi.pdf
http://www.cenapp.cz/userdata/konference-seminare/o-krase-a-rozpadlosti-mest/-packova-na-kridlech-vitezstvi.pdf
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ROK 2011 

PEŘINKOVÁ, Martina, ŠPAČKOVÁ, Eva. (eds.) Architektura v perspektivě. Minulost, místo, 

každodennost. Ostrava: FAST VŠB-TUO a Gasset, 2011. ISBN 978-80-870779-17-8. 

ROK 2010 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Sídliště na přání: představy obyvatel o veřejném prostoru v sídlišti 

Karviná-Hranice. In: Kolektiv autorů. Lidé a prostor v perspektivě. Ostrava: FAST VŠB-TUO, 

2010. s. 26-30. ISBN 978-80-248-2198-6. 

ROK 2009 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Zahrady v krajině střech. In: Půdní vestavby a nástavby. Ostrava: 

Nakladatelství MISE 2009, s. 51-53. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Architektura: opravená sídliště mají mít individualitu a soulad. Moravské 

hospodářství. 2009, registrace MK ČR E 18141. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. A new colours on old houses. In: Nowoczesnosc w architekturze, 

nowoczesne miasto policentryczne: monografia. Gliwice: Wydzial architektury Politechniki 

slaskiej w Gliwicach 2009. s. 265-267. ISBN 978-83-928236-4-3. 

ROK 2008 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Zahrady v krajině střech. In: Kolektiv autorů. 2. Konference střešní 

nástavby a vestavby. Sborník příspěvků. Praha: Neoset, 2008, s. 6-12. ISBN 978-80-86604-

39-8. 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Fasáda domu na sídlišti – krajina veřejná nebo soukromá? In: Rozhovory. 

2008 [online] http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=rozhovory/ing-arch-eva-

spackova 

ROK 2007 

ŠPAČKOVÁ, Eva. Podkrovní vestavba bytu v Ostravě–Porubě (výhody a rizika). In: Kolektiv 

autorů. Konference střešní nástavby a vestavby. Sborník příspěvků. Praha: Neoset, 2007, s. 

155-161. ISBN 978-80-86604-34-3. (Příspěvek si k publikaci vyžádal web 

www.obcanskavystavba.cz) 

  

http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=rozhovory/ing-arch-eva-spackova
http://www.cenapp.cz/cz/index.php?page=rozhovory/ing-arch-eva-spackova
http://www.obcanskavystavba.cz/


Metoda architektonické soutěže jako nástroje plánování veřejného prostoru 

 

185 

20.2.2 Konference a přednášky - aktivní účast 

ROK 2013 

Vyzvaná přednáška na College of Design, Iowa State University v Ames, USA na téma 

Americanization in a Post-Communist Industrial City: Transformation and Identity in Ostrava, 

Czech Republic. 

Konference O městských architektech, jejich potřebnosti a postavení v místní správě (Cheb, 

pořadatel Společnost Petra Parléře): vyzvaný příspěvek Architektonická soutěž jako metoda 

hledání krásy veřejného prostoru. 

Mezinárodní konference ENHR 2013 Tarragona: Overcoming the Crisis, Integrating the 

Urban Environment (pořadatel ENHR a Universitat Rovira i Virgili Tarragona, Španělsko): 

příspěvek Czech Housing Estates: Mass Public Housing Construction in Private Ownership 

(Facades, Colours, Details), účast ve workshopu, diskuse. 

ROK 2012 

4. mezinárodní konference Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století (pořadatel 

katedra architektury FAST VŠB-TUO): spolugarant, organizační činnost, příprava publikace, 

moderování části konference, vlastní příspěvek Potřebuje sídliště centrum? Vývoj veřejného 

prostoru lokálního centra v sídlišti Karviná-Hranice. 

Mezinárodní konference Transformacja, technologia, tozsamość (pořadatel Wydzial 

architektury Politechniki slaskiej w Gliwicach, Polsko): příspěvek Destiny of the Czech 

Housing Developments After Year 1989 (on the Example of the Housing Development 

Karviná–Hranice). 

Konference O kráse a rozpadlosti měst k desátému výročí Společnosti Petra Parléře 

(pořadatel Společnost Petra Parléře): vyzvaný příspěvek Na křídlech vítězství (2460 let 

historie architektonického soutěžení aneb co všechno se může stát, když soutěží architekti). 

ROK 2011 

3. mezinárodní konference Architektura v perspektivě (pořadatel katedra architektury 

FAST VŠB-TUO): spolugarant, organizační činnost, příprava publikace, moderování části 

konference, vlastní příspěvek Architektonická soutěž jako strategie pro hledání krásy 

veřejného prostoru. 
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ROK 2010 

Přednáška dánského architekta Bjarke Ingelse (Atelier BIG) ve velké aule VŠB (návštěva 

300 účastníků z Česka, Polska, Slovenska): celkové zajištění, organizace a uvedení 

přednášky. 

2. mezinárodní konference Lidé a prostor v perspektivě (pořadatel katedra architektury 

FAST VŠB-TUO): spolugarant, organizační činnost, příprava sborníku konference, 

moderování části konference, vlastní příspěvek Sídliště na přání: představy obyvatel o 

veřejném prostoru v sídlišti Karviná-Hranice. 

Konference Dlouhá cesta, nové objevy (k 40. výročí střediska pro výchovu v přírodě u 

Lipnice nad Sázavou): vyzvaný příspěvek Architektura: seznamte se, prosím. 

ROK 2009 

1. mezinárodní konference Architektura, představy a skutečnost (pořadatel katedra 

architektury FAST VŠB-TUO): spolugarant, organizační činnost, příprava sborníku 

konference, moderování části konference. 

Mezinárodní konference Nowoczesnosc w architekturze (pořadatel Wydzial architektury 

Politechniki slaskiej w Gliwicach, Polsko): příspěvek A new colours on old houses. 

ROK 2008 

Seminář Sídlištní krajiny (pořadatel Společnost Petra Parléře):vyzvaný příspěvek Fasáda 

domu na sídlišti – krajina veřejná nebo soukromá? 

2. konference Střešní nástavby a vestavby (pořadatel Sekurkon): příspěvek Zahrady 

v krajině střech. 

ROK 2007 

Konference Střešní nástavby a vestavby (pořadatel Sekurkon): příspěvek Podkrovní 

vestavba bytu v Ostravě – Porubě (výhody a rizika). 
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20.2.3 Odborné posudky a poroty 

ROK 2013 

Posouzení architektonického řešení změny tvaru střechy na věžovém panelovém bytovém 

domě, na žádost Odboru stavebního a životního prostředí statutárního města Karviné. 

Porota soutěže - členka Hodnotitelské rady soutěže o Cenu Petra Parléře (11. ročník 

soutěže). 

Porota soutěže - členka odborné nezávislé poroty pro hodnocení bakalářských projektů na 

Fakultě architektury VUT Brno na téma LaborARTory Brno. 

ROK 2012 

Porota soutěže - členka Hodnotitelské rady soutěže o Cenu Petra Parléře (10. ročník 

soutěže). 

Porota soutěže - členka poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany – obnova 

kulturního domu. 

Porota soutěže - členka odborné nezávislé poroty pro hodnocení bakalářských projektů na 

Fakultě architektury VUT Brno na téma Dům na hraně. 

Architektonické posouzení barevného řešení zateplení bytového domu ul. Haškova, 

Karviná-Ráj, zpracováno na žádost Odboru stavebního a životního prostředí statutárního 

města Karviné. 

ROK 2011 

Posouzení návrhu řešení barevnosti a změny balkónů na bytovém domě ul. Březová 529/18 

v Karviné, zpracováno na žádost Odboru územního plánování a stavebního řádu 

statutárního města Karviné. 

Posouzení barevnosti fasády na bytovém domě ul. Březová v Karviné-Ráji, zpracováno na 

žádost Odboru stavebního a životního prostředí statutárního města Karviné. 

Porota soutěže - členka odborné nezávislé poroty pro hodnocení bakalářských projektů na 

Fakultě architektury VUT Brno na téma Studenti sobě – studentské centrum Poříčí. 
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Porota soutěže - členka Hodnotitelské rady soutěže o Cenu Petra Parléře (9. ročník 

soutěže). 

ROK 2010 

Porota soutěže - členka Hodnotitelské rady Ceny Petra Parléře (8. ročník soutěže). 

Oponentní posudek disertační práce Ing. arch. Soni Velkové Formy péče o nezaopatřené děti 

na Fakultě architektury VUT Brno, červen 2010. 

ROK 2009 

Porota soutěže - členka poroty urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu nadace 

Proměny Park Česká Třebová. 

Porota soutěže - předsedkyně poroty veřejné urbanisticko-architektonické soutěže o Návrh 

úprav náměstí Svobody ve Znojmě. 

Porota soutěže - členka Hodnotitelské rady soutěže o Cenu Petra Parléře (7. ročník 

soutěže). 

Porota soutěže - členka poroty architektonické soutěže o Návrh zastupitelského úřadu České 

republiky ve Washingtonu (vyhlašovatel Ministerstvo zahraničních věcí ČR) dvoukolová 

soutěž 2009/2010. 

ROK 2008 

Porota soutěže - členka poroty v soutěži o návrh Revitalizace sídlištní krajiny v Třešti. 

Porota soutěže - členka poroty veřejné urbanisticko-architektonické soutěže Novostavba 

městského úřadu a městského sálu v Jeseníku (dvoukolová soutěž 7/2008-1/2009). 
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20.2.4 Odborné stáže a školení 

ROK 2013 

Leden 2013 – dvoutýdenní výukový pobyt na Iowa State University v Ames, USA spojený 

s vyzvanou přednáškou na téma Americanization in a Post-Communist Industrial City: 

Transformation and Identity in Ostrava, Czech Republic. 

ROK 2012 

Leden 2012 – týdenní výukový pobyt na Technische Universität Graz Fakultät für 

Architektur, Institut für Stadt- und Baugeschichte, Rakousko - program Erasmus. 

Květen 2012– týdenní výukový pobyt na Iowa State University Programme in Rome (Itálie) 

na pozvání Iowa State University, USA. 

Seminář Komunikace v projektech VaV – praktikum pro začátečníky. 

Seminář Úvod do koučování pro vědecké pracovníky. 

Seminář Koučování pro pracovníky vědy a výzkumu – praktikum. 

Listopad 2012 – týdenní výukový pobyt na VIA University College Horsens (Dánsko) – 

program Erasmus. 

ROK 2011 

Školení Letní škola komunikačních dovedností ve vědě a výzkumu. 

Seminář rétoriky pro vědecké pracovníky. 

Kurz anglického jazyka v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-

TUO: Inter DV“ (2011 – 2012). 
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20.3 Příloha C - přehled ročníků soutěže o Cenu Petra Parléře 

OCENĚNÉ PROJEKTY ZE SOUTĚŽE 1. – 9. ROČNÍK (2003-2011) 

Roční
k 

Autor Téma Cena 
Ve 

výši 
(Kč) 

Realizace 

2003 
1. 

Ing. arch. Martin 
Votřel, 
Ing. arch. Ivana 
Votřelová, 
Ing. arch. Lenka 
Marcínová 

Český Krumlov 
Nábřežní prostor 
„Náplavka“, součást 
městské památkové 
rezervace 1. 

250 00
0 

Část pozemku už není 
v majetku města, nerealizovali. 
2012 bez odpovědi. 

 

Jan Linhart 
Martin Rössler 
Robert Daněk 

Děčín 
Nábřeží pod zámkem 
na soutoku Labe a 
Ploučnice dílčí 90 000 

Nábřeží nerealizovali, jen 
zámeckou zahradu a 
cyklostezku – což nebylo 
předmětem soutěže. 
2012 bez odpovědi. 

 
Jan Kratochvíl 
Petr Šmídek 

Slavkov 
Nevyužité 
prostranství na 
Koláčkově náměstí dílčí 50 000 

Není prioritou města. 
2012 bez odpovědi. 

 David Kubík 

Broumov 
Náměstí 
v historickém centru 
města dílčí 50 000 2012 bez odpovědi. 

 

Petr Pospíšil 
Jakub Finger 
Josef Škůrek 

Lipník nad Bečvou 
Veřejné prostranství 
vymezené 
historickými 
hradbami okružní 
komunikací kolem 
historického jádra dílčí 50 000 

Město nedosáhlo na dotace 
z fondů, nic se nezrealizovalo, 
v budoucnu dojde pouze k 
„opravě“ hradeb, ne však podle 
této studie. 
2012 bez odpovědi. 

 

Klára 
Doležalová 
Petra Fialová 

Písek 
Řešení parteru 
promenády vymezené 
Kamenným mostem a 
Putimskou branou dílčí 30 000 

Studie nesplnila očekávání 
města. 
2012 nevhodné 
architektonické řešení. 

 Jakub Wyderka 

Bílovec 
Reakční a oddechový 
areál s koupalištěm dílčí 30 000 

Do budoucna se počítá 
s realizací studie, zatím nejsou 
finanční prostředky. 
2012 bez odpovědi. 

 

Petra 
Hlaváčková 
Vendula 
Šafářová 
Jan Seyček 

Blatná 
Obnova lokality „V 
Podzámčí“ dílčí  30 000 

Studie nebyla vhodným 
řešením pro danou lokalitu. 
2012 bez odpovědi. 

 Vít Doležal 

Písek 
Řešení parteru 
promenády vymezené 
Kamenným mostem a 
Putimskou branou 

mimo 
soutěž 40 000 

Studie nesplnila očekávání 
města. 
2012 nevhodné 
architektonické řešení. 
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Roční
k 

Autor Téma Cena 
Ve výši 

(Kč) 
Realizace 

2004 
2. 

Vladimír Vašut 
Viktor Vlach 

Nepomuk 
Úprava plochy 
náměstí Augustina 
Němejce v Nepomuku 1. 250 000 2012 bez odpovědi. 

 Bronislav Stratil 

Nové Město n. Metují 
Nové centrum Rychta, 
hmotové řešení nové 
výstavby mezi ulicemi 
TGM, B. Němcové, 
Nádražní dílčí 60 000 

2012 zpracován Regulační 
plán Rychta, území mezi 
ulicemi Nádražní, B. 
Němcové a TGM, schválen 
v září 2010. 

 
Zdeněk Musil 
Lukáš Pecka 

Třebíč 
Lesopark Hrádek a 
jeho zapojení do 
kontextu města a 
detailnější řešení 
vlastního území dílčí 60 000 

Nerealizováno, v budoucnu 
realizace dle financí možná. 
2012 bez odpovědi. 

 Matěj Hošek 

Orlová 
Humanizace a 
regenerace 
panelového sídliště na 
území města dílčí 30 000 

Nerealizováno, město 
nechalo zpracovat novou 
studii, podle které dochází 
k úpravě části území. 
2012 bez odpovědi. 

2005 
3.   1. neudělena  

 

Ing. arch. 
Vladimír Vašut 
MgA. Viktor 
Vlach 

Nová Paka 
Architektonicko 
urbanistické řešení 
Masarykova náměstí dílčí 70 000 

Nerealizováno, prioritou 
města je veřejný bazén. 
2012 nebude realizováno 
– nedostatek finančních 
prostředků. 

 
Milan Balůsek 
Matěj Parma 

Nová Paka 
Architektonicko 
urbanistické řešení 
Masarykova náměstí dílčí 70 000 

Nerealizováno, prioritou 
města je veřejný bazén. 
2012 nebude realizováno 
– nedostatek finančních 
prostředků. 

 

Ing. arch. Lukáš 
Bargel 
Ing. arch. Václav 
Čihák 

Prostějov 
Úprava náměstí 
Edmunda Husserla a 
jeho okolí dílčí 30 000 

Realizováno v r. 2010 podle 
jiné studie, kterou si město 
nechalo zpracovat. 
2012 bez odpovědi. 

 

Lenka 
Křemenová 
David Maštálka 

Čerčany 
Renesance kulturního 
domu a okolí dílčí 30 000 

2012 hledají zdroje 
financování, 
předpokládaný rok 
realizace 2013. 
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Roční
k 

Autor Téma Cena 
Ve výši 

(Kč) 
Realizace 

2006 
4. 

Ing. arch. Zbyněk 
Ryška 

Přerov 
Úprava náměstí 
Svobody 1. 200 000 

Z nedostatku financí se nic 
nerealizovalo. 
2012 negativní postoj 
veřejnosti k návrhu, 
požadavek zachování 
parkového charakteru 
náměstí. 

 

Ing. arch. 
Katarína 
Luciaková 
Ing. arch. Ludvík 
Křenek 

Třešť 
Úprava nábřeží 
vodního toku 
v městské památkové 
zóně 2. 50 000 

Nerealizováno, do budoucna 
uvažují o využití části studie. 
2012 bez odpovědi. 

 
Martin Kožnar 
Petr Kolář 

Horažďovice 
Revitalizace Mírového 
náměstí 3. 50 000 

V únoru 2011 město získalo 
územní rozhodnutí na 
projektovou dokumentaci 
studie. 
2012 realizace podle jiného 
projektu – změna 
požadavků na řešení. 

2007 
5. 

Ing. arch. Simona 
Fišerová 
Ing. arch. Adéla 
Středová 

Světlá nad Sázavou 
Regenerace centra 
města 1. 200 000 

Příprava projektové 
dokumentace, čekají na 
schválení grantu (ROP). 
2012 město hledá zdroje 
financování, plán realizace 
2015. 

 

Ing. arch. Igor 
Kovačevič 
Ing. arch. Yvette 
Vašourková 
Ing. arch. Věra 
Šatochinová 

Kraslice 
Obnova areálu 
městských sadů 2. 50 000 

Nerealizováno 
2012 nerealizováno, bez 
bližších důvodů. 

 

Ing. arch. Lukáš 
Pecka 
Ing. arch. 
Barbora 
Šimonová 
Ing. arch. Jiří 
Vokřál 

Tišnov 
Úprava Náměstí míru 3. 50 000 2012 bez odpovědi. 
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Roční
k 

Autor Téma Cena 
Ve výši 
(Kč) 

Realizace 

2008 
6. 

Ing. arch. Martin 
Rosa 
Ing. arch. Jan 
Kratochvíl 

Vítkov 
Revitalizace 
městského hřbitova 
ve městě Vítkov 1. 200 000 

S autory město spolupracuje, 
v tuto chvíli je vydáno 
územní rozhodnutí. 
2012příprava realizace, 
zpracovává jiný 
projektant. 

 

DI Jan Proksa 
DI Lucie 
Vencelidesová 
akad. arch. 
Michal Šrámek 

Svatobořice-Mistřín 
Vytvoření nového 
centra obce 
Svatobořice-Mistřín 2. 50 000 

Je zpracována projektová 
dokumentace a obec čeká na 
dotaci (2.čtvrtletí 2011). 
2012 bez odpovědi. 

 

Ing. arch. Zbyněk 
Ryška 
spolupráce Ing. 
arch. Petr 
Baletka 

Jeseník 
Revitalizace území 
bývalého kláštera 
Voršilek 3. 50 000 

2012 nebude realizováno, 
nedostatek financí. 

2009 
7. 

MgA. Bronislav 
Stratil 
Ing. Mgr. Art. Jan 
Roháč 

Poděbrady 
Revitalizace prostoru 
před nádražím 1. 200 000 

Byla zpracována podrobnější 
studie, cena realizace však 
příliš vysoká, dotace město 
nemá. 
2012 soutěžní návrh 
pomohl s řešením 
problému. 

 

Ing. Martin 
Truhlář 
Ing. Lenka 
Černochová 
Ing. Irena 
Truhlářová 

Most 
Úprava náměstí Velké 
mostecké stávky 2. 100 000 

Nerealizováno, pozemky 
město prodalo. 
2012 bez odpovědi. 

 

Ing. arch. Kamil 
Mrva 
Ing. arch. Martin 
Rosa 

Štramberk 
Revitalizace 
Jaroňkovy útulny a 
výstavba nových 
prostor hradu 
Štramberk 3. 50 000 

Nerealizováno, město nemá 
finanční prostředky. 
2012 realizace možná, 
chybí finance, 
předpokládaný termín 
realizace 2020. 

2010 
8.   1. neudělena  

 

Ing. arch. Martin 
Čeněk, 
Ing. arch. Petr 
Synovec 

Odolena Voda 
Kompletní přestavba 
Dolního náměstí 

První 
2. 100 000 

Ve městě proběhla výstava 
s veřejnou prezentací studie 
autorů. 
2012 město vybralo návrh 
ze 3. místa 

 

Ing. arch. 
Gabriela 
Elichová, 
Ing. arch. Martin 
Elich 

Most, Vtelno 
Revitalizace 
centrálního veřejného 
prostranství části 
obce most, Vtelno 

Druhá 
2. 100 000 

11.10.2010 veřejné 
projednání, říjen 2010 – 
leden 2011 výstava. 
2012 hledají finance, 
předpokládaný termín 
realizace 2015. 
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Roční
k 

Autor Téma Cena 
Ve výši 
(Kč) 

Realizace 

 

Ing. arch. Jakub 
Svatoň, 
Ing. arch. Eva 
Brandová 

Odolena Voda 
Kompletní přestavba 
Dolního náměstí 3. 50 000 

Ve městě proběhla výstava 
s veřejnou prezentací studie 
autorů. 
 
2012 probíhá příprava 
projektu s autory návrhu. 

2011 
9. 

Ing. arch. Jaromír 
Chmelík,  
Ing. arch. Hana 
Kasalová,  
Ing. arch. Kryštof 
Kreisinger 

Klatovy 
Regenerace parteru 
Náměstí Míru 1. 

100 000 
50 000 
CPP 

2012 návrh ze soutěže 
využili pro úpravu veř. 
osvětlení, s autory 
spolupracují (workshop) 

 

Ing. arch. Petr 
Brožek,  
Ing. Kamil 
Novosad. 

Vodňany 
Obnova území kolem 
rybníku Škorna 2. 100 000 

2012 účast v soutěži 
nastartovala éru arch. 
soutěží ve městě, na 
realizaci návrhu hledají 
finance 

 

Ing. arch. Jiří 
Danda,  
Ing. arch. Ivan 
Boroš,  
Ing. arch. Juraj 
Calaj,  
Ing. arch. Lenka 
Míková,  
Ing. arch. 
Vítězslav Danda. 

České Budějovice 
Přestavba historické 
budovy v Jirsíkově 
ulici 3. 50 000 

2012 studie posloužila jako 
podklad pro veřejnou 
debatu o rekonstrukci 
budovy 

 

Poznámka k tabulce: 

Ve sloupci realizace jsou kurzívou uvedeny informace o projektech získané z anket, které 

připravila Společnost Petra Parléře. Tučně jsou uvedeny informace, které jsem získala 

dotazníkovým výzkumem v roce 2012. 
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20.4 Příloha D – veřejný prostor v oceněných návrzích 

VEŘEJNÝ PROSTOR A JEHO PODOBA V OCENĚNÝCH NÁVRZÍCH 

Dědictví z období před rokem 1989 zanechalo veřejný prostor v neudržovaném a 

zanedbaném stavu. Nedemokratický politický systém neměl zájem na vytváření městských 

prostorů, které by podporovaly běžný společenský život venku, setkávání, výměnu 

informací, spontánní akce a zábavu. Funkce tradičního města, shromažďování, doprava a 

obchod, změnily v tom čase svůj obsah. Základní funkcí ve veřejném prostoru se stala 

doprava v takové podobě, aby umožňovala rychlý a bezkonfliktní přesun obyvatelstva mezi 

bydlištěm a pracovištěm, případně přesun zboží a surovin. Město jako tržiště nabízející 

zboží a služby neposkytovalo dostatečný výběr a výkladní skříně zakrývaly prázdnotu 

politickou agitací nebo banálním sdělením, že přišlo jaro. Místo pro společenské využití 

veřejného prostoru bylo chápáno hlavně jako scéna pro organizované demonstrativní 

přehlídky a průvody obyvatel při státem vyhlašovaných oslavách režimu. Architekti si 

potřebnost humanističtějšího přístupu jistě uvědomovali, ale jejich návrhy byly redukovány 

a s úpadkem ekonomiky se nedostávalo prostředků ani na běžnou údržbu. 

Přitom symbolický význam hlavních náměstí jako společenských center se projevil 

v listopadu 1989, kdy se tato centra stala ohnisky spontánních občanských demonstrací, 

kterým se podařilo svrhnout minulý politický režim. Všichni jsme v tom čase bez mobilů a 

internetu dobře věděli, kam jít. 

V zahraničí byla v 90. letech již debata o úpravách a využití veřejných prostranství „pro lidi“ 

v plném proudu a úprava veřejných prostranství s cílem vrátit lidi do městských ulic a na 

náměstí se stala samozřejmostí ve městech velkých i malých. S jistým zpožděním se tyto 

myšlenky a aktivity dostaly i k nám. Veřejný prostor je ale velmi závislý na existenci 

občanské společnosti, společenské vůli a celkové společenské a politické kultuře. Bez 

nalezení shody o tom, jak by měla veřejná prostranství u nás vypadat a fungovat, není 

možné dosáhnout změny k lepšímu. 

Dnešní město hledá svoji novou podobu. V těchto souvislostech byla založena soutěž o Cenu 

Petra Paléře, aby podpořila navrhování krásných a funkčních veřejných prostranství. Za 

deset let trvání této architektonické soutěže se můžeme ohlédnout, jakou podobu by si pro 

města přáli soutěžící architekti ocenění odbornou porotou. 
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Soubor návrhů, které byly v soutěži shromážděny od roku 2003, je reprezentantem tohoto 

úsilí. Mají tyto návrhy něco společného? Je mezi nimi patrný nějaký trend, vývoj, směr? 

Souborné hodnocení podoby návrhů sice není hlavním předmětem této práce, ale protože 

desetileté období k jistému hodnocení a závěrům vybízí, je příležitost ke krátkému shrnutí. 

Hlavní cenu v soutěži získaly návrhy čtyř náměstí v centru města (Nepomuk, Přerov, Světlá 

nad Sázavou, Klatovy), jednoho prostoru před nádražím (Poděbrady), jednoho nábřeží 

(Český Krumlov) a jednoho hřbitova (Vítkov). 

V hodnoceních poroty k vítězným návrhům se nejčastěji opakují slova jako identita místa, 

propojení jeho částí a prostorů, citlivý přístup k původním hodnotám. Porota oceňuje cit 

pro míru a jednoduchost. 

Autoři řeší zadané úkoly v širších vazbách a někdy do svých návrhů zahrnují širší území, 

než bylo zadáním vymezeno (Přerov). V některých místech (Nepomuk) soutěžící navrhují 

razantní demolice nevhodných budov, v dalších případech pak strukturu městského 

prostoru doplňují objemovými návrhy dostaveb (Světlá nad Sázavou). 

Z pohledu architektonické koncepce a vize jsou tyto zásahy odůvodněné, ale v malých 

městech se mohou jevit jako nereálné, k bourání nevhodných staveb z dědictví komunismu 

dochází v praxi dosud málokdy a stojí proti němu mnoho překážek (finanční důvody, 

vlastnické vztahy, výrazný zásah do stávající struktury a další). Zde může být důvod, proč 

nedochází k realizaci soutěžních návrhů. Prostředky na odstraňování nevhodných staveb 

převyšují finanční možnosti měst, která od návrhů očekávají zpravidla „okrášlení“ místa bez 

razantních demolic. Rovněž navrhované dostavby jsou často architektonicky odůvodněné, 

ale v krátkodobém horizontu nerealizovatelné. Ve městech zpravidla od návrhu očekávají 

řešení okamžitých problémů a nedostatků. Zásahy, jejichž efekt by byl viditelný až po 

delším čase (např. vtělení idejí ze soutěže do regulačních nebo územních plánů), jsou 

považovány za nereálné a málokteré město ideje ze soutěže využije v dlouhodobém 

plánování. 

Veřejnost nepřijala ani razantní změnu charakteru „parkového“ náměstí v Přerově. 

Představa veřejnosti o úpravách zelených ploch ve městě se vůbec často rozchází 

s představou architektů. Občané považují trávníky, stromy, květiny a keře ve městě za 

nedotknutelnou hodnotu, kterou nechtějí opustit a vyměnit za architektonicky odůvodněné 

„městské dláždění“. 
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Návrhy architektů se s představami uživatelů (nebo někdy profesních specialistů ostatních 

stavebních profesí) rozcházejí v názoru na řešení dopravy, a to jak možnosti průjezdu 

centrem, častěji ale na řešení parkování nebo zastávek veřejné dopravy. Redukci parkování 

občané často považují za omezující, protože si zvykli užívat auto bez omezování průjezdu i 

parkování tam, kde byli doposud zvyklí. Svobodné parkování je obyvateli současných měst 

řazeno mezi občanská práva. Jakákoliv koncepce dopravy v klidu, která by tvořila 

konzistentní systém na území města, je doposud považována za nežádoucí a politicky 

neprůchodnou. 

Oceněné návrhy ze soutěže spojuje respekt k identitě místa, citlivost a vizuální 

jednoduchost návrhů. Dopravní řešení respektuje přednost pěšího provozu, redukuje 

parkovací místa na povrchu (a v některých případech je přemisťuje do podzemních garáží). 

Příroda se objevuje ve využití vodních prvků (původních nebo nově navržených). Obvyklé 

zatravněné plochy jsou redukovány na minimum a navrhují se většinou pouze „městská“ 

stromořadí nebo kompozičně odůvodněné skupiny stromů. 
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20.5 Příloha E - Přehled návrhů oceněných Cenou Petra Parléře 

V přehledu jsou uvedeny všechny soutěžní návrhy, které obdržely Cenu Petra Parléře 

(hlavní cenu v soutěži) v 1. – 9. ročníku v letech 2003-2011. Doplňující texty jsou převzaty 

z originálních dokumentů (soutěžní podmínky, soutěžní zadání, protokoly ze soutěže, 

textové zprávy k soutěžním návrhům) a jsou uvedeny v původní podobě, po přiměřeném 

zkrácení autorkou práce. 

20.5.1 První ročník (2003) ČESKÝ KRUMLOV – nábřežní prostor „Náplavka“ 

Soutěžní téma - zadání: 

Nábřežní prostor "Náplavka", který je součástí městské památkové rezervace, s cílem využít 

ho pro nové pěší komunikace a odpočinkové zóny 

Počet odevzdaných návrhů k tématu: 3 

Autoři vítězného návrhu: Ing. arch. Martin Votřel, Ing. arch. Ivana Votřelová a Ing. arch. 

Lenka Marcínová 

Hodnocení poroty: 

Porota ocenila neokázalý a kultivovaný přístup návrhu k řešení lokality. Tato spíše "jen" 

nová interpretace místa je zjevnou snahou po zachování jeho identity, především v 

úpravách vlastní náplavky. Autoři pochopili problém lokality, která je součástí významných 

pohledových hodnot památkové rezervace a má svůj kvalitní předobraz. 

V širším kontextu návrh mapuje současná a doplňuje další možná pěší spojení, čímž 

obohacuje existující nabídku. Činí to citlivým, až nenápadným způsobem. Využívá 

stávajících prostorů, které diskrétním způsobem propojuje, aniž by docházelo k porušení 

jejich intimity a svébytnosti. Správně přitom zachovává vizuální oddělenost historicky i 

typologicky odlišných míst. 

V řešení stromové zeleně je návrh poněkud schematický. Podobně i návrh zahrady působí 

poněkud stroze, mechanicky. 

Ocenit je možné práci s novými drobnými architektonickými objekty, které se svým 

utvářením snaží vrůst do charakteru prostředí. Autoři k tomu využívají přírodní materiály, 

včetně zelených střech ("mimiker"), které by byly vidět také z panoramatických dálkových 

pohledů.  
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Lze také ocenit, že při vizuální diskrétnosti zásahů zde existuje i snaha po animaci náplavky 

navrhovanými rekreačně-sportovními aktivitami. 

Grafické podání návrhu je postačující a kultivované, snad až příliš úsporné. Doprovodný 

text je obsažný a doplňuje další četné informace, které nebylo možné znázornit graficky. 
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20.5.2 Druhý ročník (2004) NEPOMUK - Náměstí Augustina Němejce 

Soutěžní téma - zadání: 

Urbanisticko-architektonický návrh úpravy ploch náměstí Augustina Němejce v Nepomuku. 

Předmětem zadání je vypracování návrhu, který bude respektovat stopy historie a zároveň 

vhodně doplní chybějící funkce. Plocha náměstí je členitá s výrazným výškovým 

převýšením, obestavěna množstvím historických i novějších staveb. Nejedná se o 

památkově chráněné území. 

Počet odevzdaných návrhů k tématu: 2 

Autoři vítězného návrhu: Ing. arch. Vladimír Vašut a Ing. arch. Viktor Vlach 

Hodnocení poroty: 

Studie velmi jednoduchým a účinným způsobem řeší vymezení a formu náměstí A. 

Němejce. Odstraňuje zcela nevhodný objekt nákupního střediska a nahrazuje jej novou 

hmotou, která vůči náměstí vymezuje jeho původní podobu. To je odvážný a zároveň 

zásadní koncepční počin. 
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Program novostavby i její tvarování jsou pouze naznačeny. Formu zástavby lze chápat jako 

podklad pro stanovení regulačních podmínek. Značná pozornost je věnována parteru, jehož 

úprava je navrhována na principu rozdílného předláždění dvou částí náměstí. Vzhledem k 

rozsahu náměstí lze na něm připustit v určitém rozsahu i parkování rezidentů a 

návštěvníků. Podzemní parkoviště lze považovat spíše za dlouhodobý záměr, který by měl 

být řešen v souvislosti s nově navrhovanou dostavbou. Zajímavým prvkem je vložení nové 

výškové dominanty, která je koncipována jako jednoduchá vyhlídková věž. Porota oceňuje 

lapidární a kultivované zpracování soutěžního návrhu. 
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20.5.3 Třetí ročník (2005) 

Cena Petra Parléře nebyla ve 3. ročníku soutěže udělena. 

  



Metoda architektonické soutěže jako nástroje plánování veřejného prostoru 

 

203 

20.5.4 Čtvrtý ročník (2006) PŘEROV - úpravy náměstí Svobody 

Soutěžní téma - zadání: 

Jde o jediné hojně navštěvované veřejné prostranství, které nemá vypracovánu podrobnější 

dokumentaci pro jeho revitalizaci. Stav vybavenosti i zeleně je silně nevyhovující. V parku 

se nachází dětské hřiště, které by mělo projít zásadní úpravou a sloužit širšímu okolí. Park 

vznikl v letech 1921-22 a původně zde byl umístěn hudební pavilon, který zanikl 

v šedesátých letech 20. století. 

Počet odevzdaných návrhů k tématu: 4 

Autor vítězného návrhu: Ing. arch. Zbyněk Ryška 

Z komentáře autora: 

Revitalizace místa by se měla týkat nejen opravy náměstí, ale také prostoru vlakového a 

autobusového nádraží, ulice Nádražní, náměstí Františka Rasche a ulice Čechovy. Ve 20. 

letech 20. století byl na náměstí umístěn hudební pavilon, který byl v 60. letech zrušen. 

Tento pavilon obnovuji a vkládám do jižního cípu lichoběžníkového náměstí. Prostor je z 

jižní strany více uzavřený a náměstí tak dostává pravidelný tvar. V Přerově se koná 

každoročně jazzový festival na mezinárodní úrovni. Bylo by správné, aby se část mohla 

odehrávat v moderním veřejném prostoru - na náměstí. 
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Zachoval jsem cenné solitérní stromy a pravidelná stromořadí. Další mobiliář respektuje 

modul náměstí. Náměstí mělo být původně zadlážděno v celé ploše, ovšem v době jeho 

vzniku nebyly na jeho vydláždění finanční prostředky. Proto zde vznikl park. Tuto chybu 

nyní zde napravuji a park ruším. Navrhuji vydláždit náměstí v celé jeho ploše kamennou 

dlažbou. Silnice, chodníky i plochu náměstí stavím do jedné roviny. Vytvářím tak čistou 

jednolitou plochu, která náměstí sceluje. Do této dlažby je každá událost - historická i 

současná, která se dotýká města Přerova - zaznamenána v podobě kamenných nápisů, stél a 

dalších prvků. Dlažba se proměňuje v koláž - "obraz města". Běžné kamenné kostky jsou tak 

v průběhu času vyměňovány za "inteligentní". Dlažební kostky se podobají kovovým 

literám používaných při knihtisku. A dlažba se stává kronikou města. Město je otevřenou 

knihou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení poroty: 

Koncept je založen na vytvoření nového veřejného prostoru v Přerově. Potlačuje významy 

"sousedských vztahů" a identity s místem typickým pro předindustriální období. Návrh 

vytváří příležitost pro obsahově rozmanité, ale většinou jednorázové aktivity. Ponechává 

obvodová stromořadí (bylo by možná působivé jejich zdvojení) a několik výrazných 

solitérů zeleně. Celá univerzální plocha veřejného prostoru je zpevněna dlažbou a 

obohacena originálními významovými i dekorativními prvky postupně vkládaných stop 

času (nápisy, stély, otisky...). Koncept je srozumitelný a silný, do místa vnáší novou energii. 

(Ing. arch. Miroslav Masák)  
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20.5.5 Pátý ročník (2007) SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - regenerace centra města 

Soutěžní téma - zadání: 

Projekt zahrnuje podstatnou část centra města, které svým specifickým vývojem 

v posledních třiceti letech nemá dořešeny základní funkční vazby. Vymezený prostor 

umožňuje tvůrcům uplatnit jejich řešení v širším kontextu města, ale nevylučuje možnost 

zabývat se jednotlivými subprostory. 

Počet odevzdaných návrhů: 4 

Autorky vítězného návrhu: Ing. arch. Simona Fišerová a Ing. arch. Adéla Středová 

Z komentáře autorek: 

Urbanistické řešení spočívá ve sjednocení jednotlivých prostor a částí, přičemž jednotlivé 

stavební počiny historie nelze zcela popřít. Současně navrženy novostavby, dostavby 

proluk a úpravy fasád. 

Hodnocení poroty: 

Návrh se opírá o komplexní analýzu území a širších vztahů s důrazem na pochopení 

historických vazeb ve struktuře města. Chápe město jako organismus, jehož život je 

dokumentován vrstvami stavebních etap vývoje. K těmto vrstvám přiřazuje vrstvu 21. 

století, která má v jednotlivých partiích města proměnlivou intenzitu, ale současně působí 

jako promyšlený a ucelený koncept. 
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V severozápadním segmentu je navrženo doplnění původní vesnické ulicové struktury. 

Zelený pás podél řeky je řešen s cílem posílit rekreační a odpočinkové funkce. V západní 

frontě náměstí je navrhována dostavba před obchodním centrem, která respektuje stopu 

původní zástavby, včetně podloubí jako veřejného prostoru. Další doplnění proluk pomáhá 

obnovit konturu náměstí, zejména v důležitých pozicích nároží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie vnímá posun ve významu náměstí a jeho vztahu k potřebám obyvatel, a proto se jej 

nebojí rozčlenit vložením novostavby polyfunkčního domu na část "duchovní" s výrazným 

posílením vazby fara - kostel a "světskou" věnovanou radnici a komerčním aktivitám. Na 

první pohled odvážná stavba s víceúčelovým sálem, galerií a kavárnou je kompozičně a 

hmotově promyšleným krokem, který může přinést potřebný pozitivní impuls a 

zatraktivnit život ve městě. Projekt je třeba chápat jako ucelenou vizi mířící k ozdravení 

městského centra a současně jako podklad pro další dílčí projekty sloužící k jejich naplnění.  

(Ing. arch. Tomáš Hradečný)  
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20.5.6 Šestý ročník (2008) VÍTKOV – revitalizace městského hřbitova v městě Vítkov 

Soutěžní téma - zadání: 

Studie by měla dát do souladu současné požadavky na funkci hřbitova a přitom respektovat 

historické, přírodní a estetické hodnoty tohoto prostoru. Vyřešit pojízdnou a pěší 

komunikaci, umístění kolumbária a posypové loučky, veřejné osvětlení, přístavbu smuteční 

síně, včetně terénních úprav, zeleně, mobiliáře a ukládání odpadu. 

Počet odevzdaných návrhů k tématu: 2 

Autoři vítězného návrhu: Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jan Kratochvíl  

Z komentáře autorů: 

Řešení spočívá ve snaze navázat na původní kvalitní návrh městského hřbitova. V intencích 

soutěžního zadání jsou stabilizována problémová místa a umocněn výraz důležitých 

shromažďovacích prostorů. 

Hodnocení poroty: 

Z hlediska historie hřbitov odráží současnou situaci v bývalých Sudetech, kde velkorysé 

záměry tvůrců kulturního prostředí byly zapomenuty. Naplnění zadání této spatřujeme 

zejména v „estetizaci“ prostoru hřbitova s důrazem na citlivou přestavbu smuteční síně. 

Kromě provozně-technických podmínek návrh vhodně doplňuje sochařskou výzdobu 

hřbitova na kompozičním principu latinského kříže, u jehož středu je socha Kristova a na 

koncích ramen jsou umístěny plastiky 4 evangelistů. 

 

 

 

 

 

 

 



208 

Kvalita návrhu spočívá v citlivém a kreativním přístupu autorů, kteří k historicky danému 

konceptu, tj. půdorysu kříže přistupovali s pokorou. Komplexnost je řešení je dána nejen 

harmonizací původního návrhu a dnešních požadavků (vsypová loučka, kolumbárium), ale i 

vytvořením řádu v organizaci jednotlivých částí hřbitova. 

(Ing. arch. Ivan Hnízdil) 
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20.5.7 Sedmý ročník (2009) PODĚBRADY - prostranství před nádražím 

Soutěžní téma - zadání: 

Zpracování komplexního urbanisticko-architektonického návrhu úpravy prostranství před 

a kolem vlakového nádraží. Nová podoba významných veřejných prostorů centra města 

slučující lépe funkci osobní vlakové a autobusové dopravy v přímém kontaktu s centrem 

města prostřednictvím nově zrekonstruovaného lázeňského parku a zároveň zviditelnění 

stávající funkcionalistické budovy vlakového nádraží z roku 1931 od ing. arch Vojtěcha 

Krcha. 

Město Poděbrady je ve svém půdorysném obraze charakterizováno prostorovým vývojem 

na kříži dvou kompozičních os. Ve směru JV – SZ je to grafická osa, tvořená Labem a po 

kolmém směru na ní pak výrazná urbanistická osa, založená urbanistickým plánem 

architekta Františka Jandy (1912). Ta je realizována ve směru nádraží – náměstí lázeňským 

parkem a na levém břehu Labe probíhá středem Polabské obory. Vývoj této městské osy byl 

zastaven v období II. světové války. 

Původní Jandův velkolepý kompoziční záměr, který předpokládal, že železniční trať se 

stane další novou kompoziční a hlavně dopravní osou města a rozvoj čistě lázeňského 

města bude souměrně komponován kolem ní, se nenaplnil. V území za tratí se do II. světové 

války realizovaly jen dva obytné fragmenty, tj. Žižkova a Koutecká čtvrť. Rozvoj lázeňství 

nedosáhl předpokládaného objemu. Nenaplnil se ani předpoklad železnice jako dopravní 

osy. Vysoká hybnost obyvatel a přechod na automobilovou dopravu vytvořil z lázeňského 

parku dopravní bariéru pro pravobřežní dopravu a železniční trať, silně zatížená 

projíždějící nákladní dopravou, odřízla území za tratí a stala se tak další bariérou. Třetí 

dopravní bariérou pro radiální jízdy západním směrem zůstalo Labe. 

Řešeným územím je prostor před stávajícím vlakovým a autobusovým nádražím v centru 

města, včetně hraniční zástavby zájmového území, kterou je obchodní dům Jiří a 

sedmipodlažní administrativní budova Pentagon při nově zbudovaném podchodu pod tratí 

a revitalizovaném lázeňském parku. Prostor je vymezen ulicemi Fügnerova, nám. 

T.G.Masaryka (pojízdnou částí) a železniční tratí při ulici Družstevní. Orientační výměra dle 

přiloženého plánku činí 2,2 ha. Zájmová část se nachází na území památkové zóny města a 

ve vnitřním lázeňském území. Řešení bude zahrnovat analytickou část, která zhodnotí 

potenciál pro budoucí rozvoj. Vyhodnotí dnešní hodnotu a kvalitu existující zástavby, 

dopravní a provozní charakteristiky. Součástí bude rámcová analýza stavu zeleně a 
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posouzení jejího potenciálu v krajinářsko urbanistickém kontextu. Řešení území jako celku 

bude obsahovat návrh revitalizace uvedeného území v dílčím obsahu: 

 návrh urbanistické koncepce,  

 návrh architektonických úprav, funkčního a provozního řešení, včetně 

parkování s ohledem na skutečnost, že hlavní odstavné parkoviště typu „Park 

and Ride“ je předpokládáno na druhé straně kolejiště, přístupné podchodem 

(není nutnou součástí řešení), 

 návrh řešení zeleně v celém rozsahu veřejného prostoru,  

 návrh umístění městského mobiliáře /např. lavičky, informační systém, 

odpadkové koše, cyklistické stojany/ vycházející z typu stávajícího mobiliáře v 

centru města,  

 způsob úpravy povrchů a jejich materiálové určení,  

 umístění a formy veřejného osvětlení v souladu se stávajícím osvětlením v 

revitalizovaném lázeňském parku,  

 umístění případných sportovních nebo dětských herních prvků 

Součástí návrhu bude: 

 návrh řešení bezbariérového společného terminálu hromadné osobní 

autobusové a vlakové dopravy v místě bývalých skladů ČD u kolejiště  

 využití prostoru současného autobusového nádraží v důsledku minimalizace 

stání a jejich přesunu  

 vyřešení parkování pro obyvatele a návštěvníky města, bezbariérové 

přechody, chodníky, zeleň  

 řešení prostoru při výstupech z podchodu pod tratí včetně možnosti 

přemístění stávající fontány  

Dopravní řešení: Minimální počet nástupních stání autobusů je 5, maximální 8 a jedno 

výstupní místo. V zájmovém území bude řešeno parkování osobních vozidel pro 

návštěvníky města ve vztahu k aktivitám řešeného prostoru. Záchytné parkoviště Park and 

Ride je uvažováno mimo řešené území za kolejištěm nádraží Poděbrady (s vazbou na 

podchod). Důraz bude současně kladen na pohodlný a bezpečný pohyb pěších a cyklistů, 

včetně návrhu mobiliáře pro cyklistickou dopravu. 

Předpokládaná investice do 100 mil. Kč. 
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Počet odevzdaných návrhů k tématu: 3 

Autoři vítězného návrhu: MgA. Bronislav Stratil, spolupráce: Ing. Mgr. art. Jan Roháč 

Z komentáře autorů: 

Pro město je to místo strategického významu, místo kde dochází k odbavení většiny 

cestujících, místo, které se pro většinu přijíždějících stává vstupní branou do vnitřního 

světa Poděbrad, místo které však dnes silně působí nádechem periferie. Navrhujeme místo, 

které bude plnohodnotným druhým koncem „zelené“ páteře města. Místo které se chce stát 

přitažlivým a atraktivním prostředím pro cestující návštěvníky i obyvatele Poděbrad. Místo 

které v rámci celé struktury města vytvoří významný bod napojený v plném rozsahu na 

veškerou městskou infrastrukturu. Odpovídající vstupní brána do města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení poroty: 

Návrh je vyrovnaným dílem v mnoha úrovních. Od racionálního a pragmatického řešení, 

přes oživení intence původního urbanistického konceptu až po atraktivní ztvárnění 

autobusového nádraží konkurující ostatním architektonickým „highlightům“ Poděbrad. 

Úspornými prostředky jasně strukturuje městské prostory: blok, vnitroblok, náměstí. Díky 

tomu nabízí i možnost propojení města s novou zástavbou kolem obou terminálů. Velmi 
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sympatické je řešení podchodu jako legitimní plnohodnotné součásti městského parteru. 

Estetika, inteligence a cit pro míru vytvářejí harmonickou rovnováhu. Díky tomu a díky 

kultivovanému způsobu podání byl návrh výrazným favoritem letošního sedmého ročníku. 

(Ing. arch. Jaroslav Wertig) 
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20.5.8 Osmý ročník (2010) 

Cena Petra Parléře nebyla v 8. ročníku soutěže udělena. 
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20.5.9 Devátý ročník (2011) KLATOVY - regenerace parteru náměstí Míru 

Soutěžní téma - zadání: 

Regenerace parteru náměstí Míru, Divadelní ulice a Radničního dvorku s důrazem na 

vzájemné provázání těchto prostor a striktní zachování historické stopy ortogonálního 

šachovnicového schématu dlažby. 

Obnova, oživení a revitalizace parteru zadaných veřejných prostranství v Klatovech, jejich 

vzájemná vazba, koncepční řešeni návrhu, návrh městského mobiliáře, veřejného osvětlení 

a dopravy v klidu. Předpoklad intenzivního městského života a to vše s důrazem na 

umístění řešených prostor v městské památkové zóně. 

Popis současného stavu: Stávající náměstí Míru je v současné době členěno na centrální 

prostor, který je řešen v kamenné dlažbě a pojednán ortogonálním, šachovnicovým 

schématem. Tento centrální prostor náměstí slouží pro účely trhů, společenských akcí a 

dopravy v klidu. Ústředním prvkem tohoto prostoru i prostoru celého náměstí je kamenná 

kašna. 

V současné době náměstí disponuje nevyhovujícím městským mobiliářem a veřejným 

osvětlením, které musí sloužit i pro slavnostní účely. Velkým problémem je rovněž umístění 

venkovního posezeni pro místní restaurace, současný stav je nevyhovující. 

Dopravní řešení včetně dopravy v klidu si jistě vyžaduje důkladné zamyšlení nad správným 

řešením této problematiky. Otázkou rovněž zůstává umístění zastávek MHD v ploše 

náměstí. 

Požadavky na revitalizovaný prostor náměstí Míru: 

 celková kultivace veřejného prostoru, koncepční řešení, 

 vytvořeni vhodného prostředí pro intenzivní městský život, 

 reprezentační prostory města, 

 funkční naplň: veřejný prostor, pořádaní společensko-kulturních akci města, 

městské trhy, 

Umístění dopravy v klidu: Cílem je umožnit dopravní obsluhu centra města a krátkodobé 

parkování pro obyvatele a návštěvníky Klatov. Počet parkovacích míst cca shodný se 

současným stavem. 
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 návrh materiálové skladby řešených prostor komunikace a chodníků, 

 návrh městského mobiliáře – včetně jeho rozmístění, lavičky, koše, koše na 

tříděný odpad, stojany na kola, zahrazovací sloupky, popř. zábradlí atd., 

 návrh veřejného a slavnostního osvětleni, 

 respektování architektonických a historických dominant náměstí 

 koncepční architektonické pojednání náměstí Míru spolu s Divadelní ulicí a 

radničním dvorkem, s možnosti vzájemného ovlivněni i doplněni jedinečných 

atmosfér daných prostor. 

Divadelní ulice: Funkční a architektonické pojetí Divadelní ulice, s nutnosti oživeni těchto 

malebných prostor. Tématem k zamyšlení je umístění uměleckého díla, zeleně, popřípadě 

vodního prvku, letni divadelní scény. Nutné je dodržení dvojúrovňového výškového profilu 

ulice – požadavek památkové peče. 

Radniční dvorek: V současné době je prostor radničního dvora rozdělen na dvě časti, jak 

funkčně, tak výškově. Přibližně polovina plochy slouží pro účely zásobovaní domu a je plně 

zpevněna. Zbylou část dvorku převážně vyplňuje solitérní jednopatrový objekt veřejných 

záchodků. V prostoru radničního dvora jde o vytvoření vhodného prostředí komunikujícího 

s prostorem náměstí, které bude vyvažovat funkce a atmosféry veřejného prostoru 

chybějící či nedostatečně řešené na náměstí Míru a v Divadelní ulici. 

Počet odevzdaných návrhů: 8 + 1 vyloučený ze soutěže (došel po termínu) 

Autoři vítězného návrhu: Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. 

Kryštof Kreisinger 

Z komentáře autorů: 

Cílem je zpřístupnit náměstí lidem. Náměstí by nemělo být pouze parkovištěm, proto je 

řešeno celé v jedné úrovni, s minimem překážek, tak aby jeho volná plocha byla co největší 

a umožňovala všesměrný pohyb lidí a nabízela variabilitu pro pořádání nejrůznějších akcí. 

Základní inspirace návrhu vychází z křížení dvou komunikačních os starého města. J-S osa 

(východní část) je hlavní dopravní směr pro automobily, V-Z osa (severní část) je spolu 

s celou plochou náměstí vyhrazena lidem. Doprava na náměstí vytváří hlavní trasu ve tvaru 

písmene „L“, která sahá hluboko do historie. 
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Návrh definuje prostor náměstí v návaznosti na původní historický půdorys. Nosným 

motivem je symetrické rozdělení plochy náměstí na čtvrtiny, které postupně gradují 

k nejvýznamnějším památkám. Chtěli jsme podpořit gradaci náměstí v jihozápadním cípu, 

která je tvořen budovou radnice, Černé věže a jezuitským kostelem a posílena terénním 

spádem. Zároveň tímto reflektujeme hlavní pohledové osy a přirozené toky energií 

(především pohyb lidí), a to jak historické, tak i současné. Dlažba probíhá od fasády k 

fasádě v jedné úrovni bez obrubníků, je přizpůsobena pohodlné chůzi a vytváří tak důstojné 

předpolí historickým budovám. Celé náměstí tímto může sloužit jako shromažďovací 

prostor a místo setkávání. 

 

Hodnocení poroty: 

Principem návrhu je podpoření přirozené gradace prostoru náměstí, která je dána 

konfigurací terénu a hmot významných budov. To hodnotí porota velmi pozitivně. 

Podpoření gradace prostoru prostřednictvím gradace aktivit a atmosfér, která navíc 

vychází z přirozeného toku těchto dějů, je to podstatné, co znásobí sílu místa a umožní 

vyniknout jeho kráse a přednostem. Vzniká zde vzrušující napětí mezi živým, rušným, 
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prosluněným koutem s pěší zónou a protějším vyvýšeným, klidným, monumentálním 

koutem s nejvýznamnějšími budovami, který lze odtud pozorovat. 

Dalším pozitivem návrhu je podpoření jednotnosti prostoru náměstí. Díky tomu může být 

využíváno stejně, jak bývalo dříve běžné: všichni účastníci dění se o prostor dělí, chodci 

využívají náměstí v celé ploše. Dopravní řešení odpovídá logice místa, vhodný je návrh 

postupně podle možností snižovat počet parkovacích stání na náměstí. Porota oceňuje 

promyšlenou práci s venkovním osvětlením. 

Řešení svatebního nádvoří na radničním dvorku a letní divadelní scény v divadelní ulici je 

hodnoceno rovněž kladně. Zeleň je umístěna pouze do těchto prostor, ne do hlavního 

prostoru náměstí, což se porotě jeví jako správné. Kontrast atmosféry, aktivit, klimatu a 

osvětlení těchto malých prostorů vedle velkého prostoru náměstí má synergický efekt. 

Návrh přiměřenými soudobými prostředky a s ohledem na historii i současné potřeby 

místa výrazně kultivuje řešený prostor. 

(Ing. arch. MgA. Alena Korandová) 
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20.6 Příloha F - dotazníky 

DOTAZNÍK PRO VÍTĚZE 

Dotazník vyplňovali respondenti (všichni autoři/členové týmů), kteří získali hlavní cenu – 

Cenu Petra Parléře v 1. – 9. ročníku soutěže) z tohoto odkazu: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUzclF1VTBOSVlXczNsQnFwV

1Q3bmc6MQ 

Po některých otázkách se podle typu odpovědi dostali na další úroveň. V tomto souboru 

jsou všechny položené otázky. 

Vaše jméno  

Rok ocenění *  

Téma soutěžního projektu  

Jednali jste po ocenění vašeho projektu v soutěži O cenu Petra Parléře s představiteli města 

o dalším postupu práce na projektu? 

Ano, kontakt iniciovalo město 

Ano, kontakt jsem inicioval/a já (zástupce vítězného týmu) 

Ne, k žádnému kontaktu po ukončení soutěže nedošlo 

Byli jste městem (nebo jiným subjektem) vyzváni k další spolupráci a pokračování při 

zpracování projektové dokumentace vašeho návrhu? 

Ano 

Ne 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUzclF1VTBOSVlXczNsQnFwV1Q3bmc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHUzclF1VTBOSVlXczNsQnFwV1Q3bmc6MQ
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Jak vaše spolupráce dále probíhala? 

Zpracovali jsme architektonickou studii 

Zpracovali jsme dokumentaci pro územní řízení 

Zpracovali jsme dokumentaci pro stavební povolení 

Zpracovali jsme dokumentaci pro provedení stavby 

Jiné   

Byl záměr realizován podle vašeho projektu? 

Ano 

Ne, projekt zpracoval jiný projektant 

Ne, projekt nebyl realizován 

Nevím 

Jsou vám známy důvody, proč s vámi město jako s vítězi soutěže dále na projektu 

nespolupracovalo? 

Ano 

Ne 

Účastníte se architektonických soutěží? 

Ano 

Ano, pouze výjimečně 

Ne  
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Je vám známo, jestli k projektu využili vaší studie? 

Ano, studii využili 

Ne, studii nevyužili 

Nevím 

Uveďte počet soutěží za rok  

Získali jste někdy zakázku na projekt po účasti v architektonické soutěži? 

Ano 

Ne 

Uveďte počet  

Považujete architektonickou soutěž za dobrý způsob výběru autora pro konkrétní řešení 

architektonického úkonu? 

Ano, je to nejlepší způsob 

Ano, je to jeden z možných způsobů 

Ne 

Nevím 

Napište prosím, jaký pro vás měla účast a vítězství v soutěži O cenu Petra Parléře profesní a 

osobní význam? 
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DOTAZNÍK PRO MĚSTA 

Dotazník vyplňovali respondenti (představitelé měst, která získala v 1. – 9. ročníku soutěže 

projekty, oceněné některou z cen) z tohoto odkazu: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlCWG1sOGxyLXpNd21iR0RiQ

lVJU0E6MQ 

Po některých otázkách se podle typu odpovědi dostali na další úroveň. V tomto souboru 

jsou všechny položené otázky. 

Název obce  

Název řešeného tématu  

Rok  

Počet získaných studií  

Jak hodnotíte přínos účasti v soutěži pro vaše město 

Získali jsme studii, podle které jsme záměr realizovali 

Získali jsme studii, která nám pomohla s řešením daného problému 

Máme v úmyslu studii realizovat, ale doposud se tak nestalo 

Nemáme v úmyslu studii realizovat 

Záměr ze soutěže O cenu Petra Parléře jsme realizovali, ale využili jsme jiný projekt 

Jiné využití studie 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlCWG1sOGxyLXpNd21iR0RiQlVJU0E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGlCWG1sOGxyLXpNd21iR0RiQlVJU0E6MQ
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Jiné využití studie 

Popište prosím jiné využití studie 

 

Získali jsme studii, podle které jsme záměr realizovali 

Zúčastnili se autoři studie přípravy další projektové dokumentace? 

Ano 

Ne 

Jakým způsobem jste vybrali projektanta dalších stupňů projektové dokumentace?

 

Jste s výsledným řešením veřejného prostoru spokojeni? 

Ano 

Ne 

Uveďte prosím důvody nespokojenosti. 

Vysoké finanční náklady 

Nevhodné provozní řešení 

Nevhodné estetické působení 

Jiné 
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Získali jsme studii, která nám pomohla s řešením daného problému 

Jak jste studii využili? 

Změnili jsme na základě studie/studií získaných ze soutěže záměr využití místa, 

prostoru či budovy 

Zmenšili jsme rozsah řešeného úkolu 

Zvětšili jsme rozsah řešeného úkolu 

Změnili jsme na základě výsledků soutěže využití plochy v územním plánu města/obce 

Jiné využití 

Uveďte prosím jaké  

 

Máme v úmyslu studii realizovat, ale doposud se tak nestalo 

Uveďte prosím důvody 

Hledáme zdroje financování 

Hledáme pro záměr vhodného investora 

Hledáme projektanta 

Jiné důvody 
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Uveďte prosím jaké 

  

Uveďte prosím předpokládaný rok realizace projektu  

Nemáme v úmyslu studii realizovat 

Proč jste upustili od realizace záměru? 

Nevhodné architektonické řešení 

Nedostatek finančních prostředků 

Jiný důvod 

Uveďte prosím jaký důvod 

  

Záměr ze soutěže o Cenu Petra Parléře jsme realizovali, ale využili jsme jiný projekt 

Co bylo důvodem využití jiného projektu? 

Nemožnost spolupráce s autory studie 

Změna požadavků na řešení daného místa 

Výsledek výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace 

Jiné důvody 
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Uveďte prosím jaké  

 

Využili jste v souvislosti s účastí v soutěži O cenu Petra Parléře zapojení veřejnosti při 

dalších úvahách o projektu? 

Ano 

Ne 

Považujete architektonickou soutěž za vhodnou metodu pro řešení architektonických úloh 

ve vaší obci/městě? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Měli byste někdy v budoucnu zájem řešit architektonickou úlohu ve vaší obci/městě 

formou architektonické soutěže? * 

Ano, účastí v soutěži O cenu Petra Parléře 

Ano, uspořádali bychom samostatnou architektonickou soutěž 

Ne, již bychom formu architektonické soutěže nevyužili 

Využíváte jiné formy spolupráce s architekty při řešení architektonických úloh ve vaší obci? 

Ano 

Ne 
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Uveďte důvod 

Cena (finanční prostředky) 

Neochota architektů spolupracovat 

Předchozí nedobré výsledky spolupráce 

Nezájem architektů 

Jiné důvody 

Uveďte prosím jaké  

 

Jaké formy spolupráce využíváte? 

Máme městského architekta 

Využíváme příležitostné konzultace s architekty 

Přímo oslovujeme architekty s nabídkami ke spolupráci 

Pořádáme výběrová řízení, kterých se architekti mohou zúčastnit 

Jiné formy spolupráce 

Jaké formy spolupráce využíváte?
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Uveďte prosím váš důvod k nespokojenosti 

 

Závěr 

Pokud chcete ještě něco dodat, napište to prosím sem 

 


