Protokol z hodnotícího zasedání poroty Ceny Víta Brandy 2022
DATUM

11.3.2022

MÍSTO

Skautský institut, Staroměstské náměstí

ÚČASTNÍCI OSOBNĚ
Adéla Jurečková, M.A., Heinrich-Böll-Stiftung Praha
MgA. ing. arch. Michal Fišer, člen České komory architektů a Pracovní skupiny Soutěže ČKA
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Česká silniční společnost, předseda odborné sekce Silniční
a městské dopravní inženýrství, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, odborný asistent
Ing. Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Martina Havlová, Ph.D., Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA)
Ing. Josef Filip, Ph.D., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
člen představenstva
MgA. Veronika Zapletalová, Výtvarný umělec, na volné noze
ÚČASTNÍCI ON-LINE
Ing. Dita Eyblová, Ministerstvo dopravy ČR, Odbor strategie, Oddělení dopravní politiky a
čisté mobility
Peter Rozsár, Cyklokoalícia
ZAČÁTEK ZASEDÁNÍ

10:00

ZÁPIS
1. Představení členů poroty a přísedících.
Přítomni jsou všichni členové poroty (9)
2. Volba předsedy:
Michal Fišer PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
3. Stručná rekapitulace všech jednotlivých přihlášených projektů soutěžní přehlídky
4. Diskuse poroty ke způsobu hodnocení, rekapitulace hodnotících kritérií.
S ohledem na široký tématický záběr přihlášených děl porota dospěla k rozhodnutí udělit
kromě vyhlášených kategorií také cenu poroty . Členové poroty se individuálně před
hodnotícím zasedáním poroty v rámci samostudia seznámili se všemi přihlášenými projekty a
nominovali v každé kategorii maximálně pět projektů, které nejvyšší měrou naplňují
stanovená kritéria. Po sečtení všech nominací byl následně na hodnotícím zasedání poroty
představen výsledek samostudia, který sloužil jako pomocný podklad pro další diskusi a
rozhodování poroty.

5. Cena pro osobnost
– porota po diskusi dospěla k závěru, že z důvodu nedostatečného počtu nominovaných
cen/osobností v této kategorii, nebude cena udělena.
6. Hlavní cena CVB
Diskusí nad výsledky nominací samostudia dospěla porota k závěru, že stanovená kritéria
naplňují v největší míře tyto projekty (bez pořadí):
- Bezpečná stezka pro cyklisty a pěší Nové mlýny, Jihomoravský kraj
- Lávka na Farských Humnech, Žďár nad Sázavou
- Obnova Masarykova náměstí, Stříbro
- Autobusový terminál a bike+ride, Nová Paka
- Revitalizace Moskevské ulice, Praha
Následnou diskusí vybrala porota dva projekty pro konečné hlasování o udělení ceny
v kategorii Hlavní cena:
- Obnova Masarykova náměstí, Stříbro
- Revitalizace Moskevské ulice, Praha
Hlasování o udělení Hlavní ceny:
- Obnova Masarykova náměstí, Stříbro: PRO: 0, PROTI: 4, ZDRŽEL SE: 5
- Revitalizace Moskevské ulice, Praha: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
7. Zvláštní cena pro opatření pro cyklisty
Diskusí nad výsledky nominací samostudia dospěla porota k závěru, že stanovená kritéria
naplňují v největší míře tyto projekty (bez pořadí):
- Plošná opatření pro cyklisty, Třebíč
- Síť cest pro cyklisty v Olomoucké aglomeraci, Olomoucký kraj
- Cyklostezka do Prahy na kole, Říčany
- Vajnorská pro cyklisty, Bratislava
- Stezka Otrokovice – Zlín
Následnou diskusí vybrala porota dva projekty pro konečné hlasování o udělení ceny
v kategorii Zvláštní cena pro opatření pro cyklisty:
- Plošná opatření pro cyklisty, Třebíč
- Cyklostezka do Prahy na kole, Říčany
Hlasování o udělení ceny v kategorii Zvláštní cena pro opatření pro cyklisty:
- Plošná opatření pro cyklisty, Třebíč: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽE SE: 1
- Cyklostezka do Prahy na kole, Říčany: PRO: 4, PROTI: 0, ZDRŽE SE: 5
8. Zvláštní cena za opatření pro chodce
Diskusí nad výsledky nominací samostudia dospěla porota k závěru, že stanovená kritéria
naplňují v největší míře tyto projekty (bez pořadí):
- Oživení podchodů u stanice metra Vltavská, Praha
- Obnova nábřeží řeky Loučné, Litomyšl
- Obnova parku Stromovka, Humpolec
- Cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, Brno
- Školní ulice, Říčany

Následnou diskusí vybrala porota dva projekty pro konečné hlasování o udělení ceny
v kategorii Zvláštní cena za opatření pro chodce:
-

Oživení podchodů u stanice metra Vltavská, Praha
Cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, Brno
Hlasování o udělení ceny v kategorii Zvláštní cena za opatření pro chodce:
Oživení podchodů u stanice metra Vltavská, Praha: PRO: 2, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 7
Cesty podél Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, Brno: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽE SE: 3

9. Kategorie Cena poroty
Diskusí nad výsledky samostudia dospěla porota k závěru, že Cenu poroty udělí jednomu
z následujících projektů (bez pořadí):
- Bikepark Jahodnice, Praha 14
- Cesty strmilovské vody, Strmilov
- Park Komenského, Zlín
- Přístav 18600, Praha
- Cyklopruhy na Študentskej ulici, Trnava
Následnou diskusí vybrala porota projekt Cesty strmilovské vody, Strmilov k udělení Ceny
poroty: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽE SE: 1
10. Porota zrekapitulovala a jednomyslně odsouhlasila výsledky Ceny Víta Brandy.
Hlavní cena byla udělena projektu Revitalizace Moskevské ulice, Praha za příkladné řešení
významné městské ulice ve všech provozně technických ohledech a s vyváženým přístupem
ke všem uživatelům veřejného prostoru, obzvláště chodcům, kteří největší měrou vytvářejí
jedinečné a živé město. Velkoryse založená městská čtvrť po čase opět získala přiměřeně
velkorysý a důstojný veřejný prostor.
Cena v kategorii Zvláštní cena pro opatření pro cyklisty byla udělena projektu Plošná
opatření pro cyklisty, Třebíč za velkoryse a uceleně promyšlený způsob zavádění cyklistické
dopravy na úrovni celého města a jeho okolí. Příkladný a koncepční přístup zahrnující měkká
dopravní opatření v promyšlených souvislostech či otevřenou komunikaci směrem
k obyvatelům i návštěvníkům města včetně vytvoření tematicky zaměřených webových
stránek.
Cena v kategorii Zvláštní cena za opatření pro chodce byla udělena projektu Cesty podél
Staré Ponávky nad sídlištěm Komárov, Brno za odvážné vykročení k realizaci dlouhodobé
vize směřující k oživení zanedbaného území podél pozapomenuté říčky. Revitalizace Staré
Ponávky je názorným příkladem uplatnění systému modrozelené infrastruktury se schopností
probudit uvnitř města nové provozní i sociální vztahy.
Cena v kategorii Cena poroty byla udělena projektu Cesty strmilovské vody, Strmilov za
mimořádnou péči o společný základní zdroj života. Projekt založený na pozorném vnímání
skutečných hodnot hmotných i nehmotných, osobním zaujetí a vytváření vztahů k místu a
k sobě navzájem.

11. Pozvánka na slavnostní vyhlášení Ceny Víta Brandy.
Zástupci organizačního týmu pozvali všechny porotce na slavnostní vyhlášení, které proběhne
dne 24. března 2022 od 18:00 na pražské Kampě v objektu Michnovského letohrádku
(komunitní centrum Rybářský dům), U Sovových mlýnů 1.

UKONČENÍ ZASEDÁNÍ 14:45
Zapsali V Praze dne 14. 3. 2022
Květoslav Syrový, Jitka Vrtalová, Michal Fišer

