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ABSTRAKT 

METODA ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE JAKO NÁSTROJE PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÉHO 

PROSTORU 

Cílem disertační práce bylo vyhodnocení formy výběru nejvhodnějšího architektonického 

návrhu metodou 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. 

  



5 

KEY WORDS 

Architectural competition, competition design, competition rules, competition conditions, 

public procurement, public space, public area 

  



6 

  



7 

OBSAH 

1 Úvod a přehled o současném stavu problematiky ...................................................................... 9 

1.1 Charakteristika práce ......................................................................................................................................... 11 

1.2 Soutěž jako součást demokratické diskuse ............................................................................................... 12 

1.3 Přehled o současném stavu problematiky disertace ............................................................................. 12 

1.4 Reflexe architektonických soutěží v odborné literatuře ...................................................................... 13 

1.5 Architektonické soutěže jako součást dědictví architektury ............................................................. 14 

2 Cíl a obsah disertační práce ............................................................................................................. 15 

2.1 Cíl disertační práce .............................................................................................................................................. 15 

2.2 Obsah disertační práce ...................................................................................................................................... 15 

2.3 Základní otázky výzkumu ................................................................................................................................. 16 

3 Metody zpracování .............................................................................................................................. 17 

3.1 Základní výzkumné teze .................................................................................................................................... 17 

3.2 Výzkumný vzorek ................................................................................................................................................ 17 

3.3 Předběžné výzkumy ............................................................................................................................................ 17 

3.4 Použitá metodika výzkumu, práce s prameny ......................................................................................... 18 

4 Soutěž o Cenu Petra Parléře ............................................................................................................ 20 

4.1 Vznik a průběh soutěže v období 2002-2012 .......................................................................................... 20 

4.2 Význam a smysl soutěže .................................................................................................................................... 20 

4.3 Pravidla soutěže ................................................................................................................................................... 21 

5 Vítězové Ceny Petra parléře ............................................................................................................ 22 

5.1 Držitelé Ceny Petra Parléře.............................................................................................................................. 22 

6 Dotazník pro vítěze ............................................................................................................................. 23 

6.1 Jednání s městem ................................................................................................................................................. 23 

6.2 Další spolupráce s městem ............................................................................................................................... 23 

6.3 Osobní a profesní význam vítězství v soutěži .......................................................................................... 24 

6.4 Zakázka ze soutěže .............................................................................................................................................. 24 

6.5 Soutěž jako metoda výběru architekta pro konkrétní úlohu ............................................................. 25 

6.6 Celkové zhodnocení dotazníku pro vítěze ................................................................................................. 25 

7 Soutěžící města ..................................................................................................................................... 27 



8 

7.1 Seznam měst, jejichž náměty byly v soutěži v letech 2003-2011 oceněny ................................... 27 

8 Dotazník pro města ............................................................................................................................. 28 

8.1 Přínos soutěže pro města .................................................................................................................................. 28 

8.2 Zapojení veřejnosti............................................................................................................................................... 29 

8.3 Soutěž jako vhodná metoda ............................................................................................................................. 30 

8.4 Spolupráce s architekty ...................................................................................................................................... 30 

8.5 Formy spolupráce města s architekty .......................................................................................................... 31 

8.6 Pořádání architektonické soutěže ................................................................................................................. 32 

8.7 Celkové zhodnocení dotazníku pro města ................................................................................................. 33 

9.1 Preference architektonické soutěže.............................................................................................................. 34 

9.2 Soutěž pohledem architektů ............................................................................................................................ 34 

9.3 Soutěž pohledem města ..................................................................................................................................... 35 

10 Závěr ......................................................................................................................................................... 37 

10.1 Závěry a doporučení pro přípravu a organizaci soutěže o Cenu Petra Parléře .......................... 37 

10.2 Výsledky výzkumu, které jsou využitelné pro architektonickou soutěž obecně ........................ 39 

10.3 Možnosti využití práce a doporučení pro další výzkum ....................................................................... 41 

11 Shrnutí ..................................................................................................................................................... 43 

12 Summary ................................................................................................................................................. 44 

13 Soupis bibliografických citací v autoreferátu ............................................................................ 45 

14 Bibliografie ............................................................................................................................................. 45 

14.1 Prameny .................................................................................................................................................................... 45 

14.2 Použité normy ........................................................................................................................................................ 45 

15 Přehled publikací autorky práce .................................................................................................... 46 

  



9 

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 soutěž o návrh. 

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

architektonického problému, se používá již přinejmenším 2460 let. 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.  

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 

                                                             
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. 
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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 

v nepřerušené řadě ročníků dodnes. Jubilejní desátý ročník soutěže byl vyhodnocen v lednu 

2013. 

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. 

Cílem výzkumu bylo 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. 
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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 nedělitelnými atributy „firmitas, utilitas, 

venustas“. 

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 
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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. 

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. 

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. 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 

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, 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, 
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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.3 

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. Neprovádí se pravidelně systematická analýza 

výsledků jednotlivých soutěží (po rozhodnutí soutěžní poroty a ukončení soutěže) 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. 

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? 

                                                             
3 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. 
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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 dotazník mezi zúčastněnými zjistit. 
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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 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 otázky výzkumu 

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

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

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

ve spektru 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. 
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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, věnuje se detailnímu výzkumu jednoho vzorku -  

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

soutěže o Cenu Petra Parléře. 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 u pořadatele soutěže v sídle 

organizátora soutěže Společnosti Petra Parléře (dále v textu SPP) v Praze. 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 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. 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, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kritika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interpretace
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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. 

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. 

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. 

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.4 

                                                             
4 Dotazníky prostřednictvím webové služby Google Docs vytvořil Jan Špaček na základě schématu a 
položek připravených autorkou práce. 
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4 SOUTĚŽ O CENU PETRA PARLÉŘE  

Tato část práce 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. 

4.1 Vznik a průběh soutěže v období 2002-2012 

Soutěž o Cenu Petra Parléře vznikla v roce 2002 jako public relation projekt na objednávku 

české pobočky společnosti British American Tobacco. Od začátku byla soutěž připravována 

jako altruistický projekt s akcentem na prezentaci a propagaci možností architektury při 

obnově a tvorbě veřejných prostranství. Na projektu soutěže spolupracovali psycholog 

Allan Gintel a architekt Jan Sedlák společně se zástupcem společnosti BAT Jiřím 

Oberfalzerem. Předobrazem a inspirací pro vytvoření soutěže o Cenu Petra Parléře byla 

mezinárodní architektonická soutěž Europan. 

Vyhlašovatelem soutěže se od druhého ročníku v roce 2004 stala za tím účelem založená 

obecně prospěšná společnost nazvaná Společnost Petra Parléře, o.p.s. 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. 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. Na 

počátku roku 2013 bylo uzavřeno deset ročníků soutěže a byl vyhlášen další, jedenáctý 

soutěžní ročník. 

4.2 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. 
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4.3 Pravidla 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. 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 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. 

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.  
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5 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. Vyplnění dotazníku bylo možné přes 

internetový odkaz, respondenti vybírali z několika variant odpovědí a u některých otázek 

měli možnost rozepsat odpověď podrobněji. 

5.1 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 
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6 DOTAZNÍK PRO VÍTĚZE 

6.1 Jednání s městem 

Tabulka 1 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 % 

 

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. 

6.2 Další spolupráce s městem 

Tabulka 2 Další spolupráce s městem 

Byli jste městem (nebo jiným subjektem) vyzváni k další spolupráci při 

zpracování projektové dokumentace? 

Ano. 4 57 % 

Ne. 3 43 % 

 

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 
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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. 

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 %). 

6.3 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. 

6.4 Zakázka ze soutěže 

Tabulka 3 Zakázka ze soutěže 

Získali jste někdy zakázku z architektonické soutěže? 

Ano. 3 43 % 

Ne. 4 57 % 

 

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. 
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6.5 Soutěž jako metoda výběru architekta pro konkrétní úlohu 

Tabulka 4 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 % 

 

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. 

6.6 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 %. 

6.6.1 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. 
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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“.5 

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. 

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“.6 

                                                             
5 Autoři citací jsou v dokumentaci z ankety, uloženo v archivu autorky práce. 

6 Porovnáním s výsledky ankety měst se ale prokázalo, že města i tento vývoj výsledku soutěže často 
považují za pozitivní. 
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7 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 (celkem 31 měst). 

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. 

7.1 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 
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8 DOTAZNÍK PRO MĚSTA 

8.1 Přínos soutěže pro města 

Tabulka 5 Přínos soutěže pro města 

Jak hodnotíte přínos účasti v soutěži pro vaše město? 

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 % 

 

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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8.2 Zapojení veřejnosti 

Tabulka 6 Zapojení veřejnosti 

Využili jste v souvislosti s účastí v soutěži o Cenu Petra Parléře zapojení 

veřejnosti při dalších úvahách o projektu? 

Ano. 12  67 % 

Ne. 6  33 % 

 

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.7  

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 

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. 

  

                                                             
7 Z ankety je doloženým případem město Přerov (úprava Náměstí Svobody), kdy občané představený 
návrh odmítli. 
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8.3 Soutěž jako vhodná metoda 

Tabulka 7 Soutěž jako vhodná metoda 

Považujete architektonickou soutěž za vhodnou metodu pro řešení 

architektonických úloh ve vašem městě? 

Ano. 15  88 % 

Ne. 0  0 % 

Nevím. 2 12 % 

 

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. 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.8 Ve druhém 

případě na odpověď „nevím“ navazuje negativní odpověď i na otázku, jestli by město znovu 

pořádalo architektonickou soutěž.9 

8.4 Spolupráce s architekty 

Tabulka 8 Spolupráce s architekty 

Využíváte jiné formy spolupráce s architekty při řešení architektonických úloh 

ve vaší obci? 

Ano. 16  94 % 

Ne. 1  6 % 

 

                                                             
8 V tomto případě si ze soutěže podle odpovědí v anketě odnesli negativní zkušenost jak architekti, 
tak představitelé města. 

9 Přitom město zároveň uvádí, že jim soutěžní studie pomohla s řešením daného problému. 
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Jediné město, které nespolupracuje s architekty, uvádí jako důvod cenu práce architekta a 

nedostatek finančních prostředků na tyto výdaje.10 

8.5 Formy spolupráce města s architekty 

Tabulka 9 Formy spolupráce s architekty 

Jaké formy spolupráce s architekty využíváte?11 

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 % 

 

Odpovědi na otázku, jakou formou města spolupracují s architekty, jsou vyrovnané, 

výrazněji převažuje pouze spolupráce s městským architektem.12 Městského architekta má 

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). 

                                                             
10 Jde o malé historické město s 5600 obyvateli, které uvádí, že nevyužívá žádnou spolupráci 
s architekty. 

11 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v anketě. 

12 Městský architekt v menších městech pracuje pro město většinou na částečný úvazek nebo jinou 
obdobnou formou. 
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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. 

8.6 Pořádání architektonické soutěže 

Tabulka 10 Zájem pořádat architektonickou soutěž 

Měli byste někdy v budoucnu zájem řešit architektonickou úlohu ve vašem 

městě formou architektonické soutěže?13 

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 % 

 

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. 

Užitečnost soutěže pro města a možnosti se do ní zapojit dokládá citace z ankety: „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 

                                                             
13 Odpovídá sedmnáct měst zúčastněných v anketě.  
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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.“14  

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.“15 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. 

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. 

8.7 Celkové zhodnocení dotazníku pro města 

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 

                                                             
14 Zkušenost z Nového Města nad Metují uvedená v anketě. 

15 Zkušenost z města Vodňany uvedená v anketě. 
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soutěží, která je po uplynutí delšího období16 ztracená nebo těžko dostupná pro další 

využití nebo výzkum. 

9 ZOBECNĚNÍ ZÁVĚRŮ Z DOTAZNÍKŮ 

9.1 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 

potřebují pomoci. Obecná propagace soutěží soustředěná jen na jejich počet do budoucna 

potřebnou kvalitu soutěžních výsledků sama o sobě nezajistí. 

9.2 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 

                                                             
16 Jako kritický se v anketě projevil odstup osmi až deseti let od konání soutěže. 
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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. 

9.3 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 

velmi dlouhá cesta, obzvlášť u ideových soutěží.17 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 

                                                             
17 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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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. 
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10 ZÁVĚR 

10.1 Závěry a doporučení pro přípravu a organizaci soutěže o Cenu Petra Parléře 

10.1.1 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. 

10.1.2 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. 

10.1.3 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. 

10.1.4 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. 
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10.1.5 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. 

10.1.6 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 

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. 

10.1.7  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. 
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10.1.8 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. 

10.2 Výsledky výzkumu, které jsou využitelné pro architektonickou soutěž obecně 

10.2.1 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. 

10.2.2 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 

může pomoci zajistit zájem veřejnosti o architektonická témata i o výsledky soutěží a další 

osud vítězných projektů. 

10.2.3 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. 
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10.2.4 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 

architektonické soutěže rovněž Nadace Proměny. Některé architektonické kanceláře 

soutěže organizují příležitostně, jejich seznam ale není nikde uveden. 

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. 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. 

10.2.5 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. 

10.2.6 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. 
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10.2.7 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. 

10.2.8 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 

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 se 

hodnocení aktuální soutěží příliš nevěnují (výjimkou byla soutěž na budovu Národní 

knihovny v Praze konaná v roce 2006-2007). 

10.2.9 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. 

Publikace by měly zahrnovat nejen architektonické vizualizace nebo profesionální 

(většinou liduprázdné a upravované) fotografie, ale rovněž poctivé a otevřené hodnocení 

pozitiv i negativních stránek souvisejících s realizací i užíváním daného prostoru. 

Architekti by měli pochopit, že jejich pohled není jediný možný. Při práci porotkyně 

v soutěžích i jako praktikující architektka jsem se setkala s mnoha komentáři ze strany 

městských zastupitelů i občanů, které jsou v protikladu s hodnocením předmětného 

prostoru ze strany architektů a odborných médií. 

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. 

10.3 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 
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soutěží chybí. Materiály a dokumentace z architektonických soutěží by měly být 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 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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11 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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12 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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