CENA JIŘINY BERGATT JACKSON 2021
NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE V OBLASTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE
V letošním roce byl vyhlášen už 5. ročník této ceny, kterou organizuje IURS
– Institut pro udržitelný rozvoj sídel.
První ročník se konal v roce 2016 při
příležitosti druhého výročí úmrtí paní
Jiřiny Bergatt Jackson. Paní Jiřina měla
velmi pestrý život, jehož významnou
část strávila v zahraničí. Po svém návratu do České republiky se stala jednou z nezapomenutelných osobností
v problematice regenerace brownfieldů.
Sama o sobě často prohlašovala, že je
„brownfield evangelist“, a je nepopiratelné, že za dobu svého aktivního působení vychovala celou generaci „brownfieldářů“. Své aktivity ale neomezovala
jen na tuto problematiku. Soustřeďovala se na výzvy související s udržitelným rozvojem. Zabývala se ochranou
zemědělské půdy i energetickou efektivitou. Její schopnost rychle proniknout do problematiky její kolegy často
udivovala. Ve svých činnostech stále
hledala nové nadšence s rozvojovým
potenciálem. Spolupracovala s Ministerstvem pro místní rozvoj, řadou institucí a mnoha obcemi. Často byla o krok
napřed a viděla a chápala věci, které
jsme se my ostatní museli ještě naučit.
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Jednou z jejích významných rysů bylo
také nadšení pro vzdělávání. Proto bylo
logické, že uctění její památky bude
právě skrze studentské práce.
Cena paní Jiřiny Bergatt Jackson je vypsána pro obhájené diplomové práce,
které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel.
Protože se jedná o problémy s velmi
širokým záběrem, je seznam přihlášených prací velmi pestrý. O to složitější je práce komise – pro zachování co
největší objektivity se snažíme členy
komise v jednotlivých ročnících měnit.
Obecně lze říci, že se setkáváme s pracemi teoretickými až ryze praktickými.
Pracemi, které mají vědecký potenciál,
i s pracemi, které mají řemeslnou poctivost zkušených praktiků. Oborově
je pak rozptyl ještě mnohem pestřejší.
Najdeme zde práce urbanistické, plánovací, sociálně geografické, ekonomické, architektonické, dopravní i právnické. V každém ročníku jsou zastoupeny
práce nejen z České republiky, ale i ze
Slovenska. V prvních čtyřech ročnících
byla vždy udělována první cena a několik čestných uznání.

Název práce

Přehled oceněných soutěžících
podle univerzit a ročníků
Letošní 5. ročník byl v mnohém zvláštní a unikátní. První odlišnost je v tom,
že mezi čtvrtým a pátým ročníkem soutěže uběhly dva roky. Důvodem byla
pandemická situace na jaře roku 2020.
Členové IURS rozhodli, že vzhledem
k mnoha těžkostem, kterým studenti
museli čelit, v roce 2020 soutěž nevyhlásí. Aby to ale studentům nebylo líto,
ročník 2021 byl otevřen pracím obhájeným od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. To
se pochopitelně projevilo i na výrazně
vyšším počtu přihlášených prací. Další mimořádností tohoto ročníku je i finanční ocenění, které studenti za 1.–3.
cenu obdrželi. K tomuto kroku bylo
přistoupeno v rámci oslav 20. výročí
založení IURS.
Množství prací a jejich vysoká kvalita
kladla mimořádné nároky na komisi,
ve které zasedali doc. Ing. Josef Honěk, CSc., Ing. Božena Schejbalová, CSc.,
Ing. Iva Tichá, Ph.D., Mgr. Blanka Marková, Ph.D. a Ing. Jiří Tylčer, CSc.

Vedoucí
diplomové práce

Univerzita

1. cena

Ing. Václav
Hofman

Veřejná prostranství v suburbánní zástavbě
obcí v zázemí hlavního města Prahy1)

Ing. arch.
Veronika
Šindlerová, Ph.D.

2. cena

Ing. arch. Jan
Bittner

Územní dopady systému vysokorychlostní
tratě Praha–Brno

prof. Ing. arch.
České vysoké učení technické
Karel Maier, CSc. v Praze, Fakulta architektury

3. cena

Mgr. Lenka
Paszová

Walkability a urbánní struktury/design

Ondřej Slach,
Ph.D.

Ing. Jaroslav
Jelínek

Cost-benefit analýza: Dvorecký most

prof. Ing. arch.
Česká zemědělská univerzita,
Karel Maier, CSc. Fakulta životního prostředí

Ing. David Pop

Zklidňování dopravy ve vybrané části města
Hlučín

Ing. Michaela
Ledvinová, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Dopravní
fakulta Jana Pernera

Ing. Adam
Čecho

Vodný manažment a mestský dizajn
– Prípadová štúdia Petržalka

Ing. arch. Michal
Hajduk, PhD.

Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Ústav manažmentu
STU

Mgr. Kristýna
Štolfa

Veřejné zakázky a ochrana životního
prostředí

JUDr. Ondřej
Vícha, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci,
Právnická fakulta

Čestné
uznání

Česká zemědělská univerzita,
Fakulta životního prostředí

Ostravská Univerzita v Ostravě,
Přírodovědecká fakulta

Výsledné pořadí 5. ročníku Ceny Jiřiny Bergatt Jackson

1) Poznámka redakce: Výstupem z úkolu byl článek uveřejněný v čísle 4/2021 časopisu U&ÚR na s. 23.
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Hodnocení probíhalo ve dvou kolech.
Nejdříve členové komise všechny práce pročetli, připravili k nim krátké hodnotící komentáře a pomocnými body
ohodnotili, zda diplomové práce splnily cíle soutěže. Poté na zasedání velmi dlouho diskutovali o kvalitě prací.
Nakonec bylo komisí uděleno první až
třetí místo a čtyři čestná uznání.

Ocenění si studenti převzali v rámci
konference Brownfieldy jako příležitost 14. 10. 2021 v Ostravě, kde i krátce představili své práce publiku.
Za celý realizační tým soutěže bych
ráda vyjádřila gratulaci všem studentům, kteří své práce do soutěže v rámci všech pěti ročníků přihlásili. Všechny práce byly velmi kvalitní a vybírat

mezi nimi bylo nadmíru těžké. Také
bych chtěla složit velkou poklonu
všem vedoucím diplomových prací, protože bez jejich znalostí a často
osobního nasazení při vedení studentů
by nevznikaly takové kvalitní práce,
na které mohou být jejich univerzity po právu hrdé. Doufám, že se také
v dalších ročnících budeme setkávat
s tak zajímavými a inspirativními díly.

doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z. s.

EVROPSKÁ KONFERENCE K POLITIKÁM ARCHITEKTURY
PŘI PŘÍLEŽITOSTI PORTUGALSKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU
V první polovině roku 2021 předsedalo
Portugalsko Radě EU a při této příležitosti uspořádalo ve dnech 8.–9. 6. 2021
v Lisabonu konferenci s názvem „European Conference on Architectural Policies: From Bauhaus to the New House
– Post-Covid Landscapes“. Vzhledem
k pandemii covid-19 byla událost vysílána on-line.
V rámci předsednictví v Radě Evropské
unie pořádá hostitelská země obvykle
diskusní fórum, jehož hlavním posláním je analyzovat, diskutovat a předkládat návrhy architektonických politik
na evropské úrovni. Tato konference reagovala na výzvu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, ve
smyslu Nového evropského Bauhausu,
související s návrhem dialogu o aktuálních výzvách postpandemické budoucnosti, architektury a umění. Diskuse
byla věnována novým způsobům života
za předpokladu udržitelnosti a vyzývala k účasti několik generací architektů,
umělců, zástupců kultury a akademiků.
Cílem konference bylo vytvořit mosty
mezi vědou a uměním, ekonomikou
a kulturou, společností a architekturou.
Interdisciplinární procesy jsou pro naši
dobu stěžejní a spojují příspěvky různých evropských odborníků.
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Konference se zabývala následujícími
klíčovými oblastmi:
• Nový evropský Bauhaus z mimoevropského pohledu,
• proměny měst po pandemii,
• architektura, umění a udržitelnost,
• politiky architektury a Nový evropský Bauhaus.
Konferenci zahájil předseda portugalské Asociace architektů Gonçalo Byrne.
V rámci dopoledního bloku vystoupila
evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira a členové národní
výkonné rady portugalské Asociace
architektů Jorge Figueira a Rui Serrano, kteří mluvili o cílech a tématech
konference. Následoval projev tajemnice národní výkonné rady portugalské
Asociace architektů Carly Lima Vieiry
a vedoucího skupiny pro Nový evropský
Bauhaus Xaviera Troussarda, který hovořil o přetvoření Evropy. Navrhl možnosti a postupy, jak by se Evropa mohla
stát modernějším, udržitelnějším, inkluzivnějším a příjemnějším místem pro
život. Tento návrh je architektonickou
výzvou pro všechny. Blok ukončil svým
vystoupením vítěz Pritzkerovy ceny
2011 Eduardo Souto de Moura.
Odpoledne se pod tématem Nového evropského Bauhausu z mimoevropského
pohledu představil prezident Mezinárod-

ní rady portugalsky mluvících architektů
Rui Leão, který přednesl příspěvek plný
zkušeností ze své praxe v Asii, převážně v Macau, o asijské estetice a přínosu
hustoty zastavění a obyvatelstva v dané
oblasti. Další příspěvky přednesli Jessica Canotilho Lage, vědecká pracovnice Fakulty architektury a plánování
Univerzity Eduarda Mondlana, Helder
Pereira z ateliéru Mulemba a děkanka
Fakulty architektury a urbanismu univerzity v São Paulu Cristiane Muniz. Ta
se ve svém příspěvku věnovala městské
škole, která vznikla rekonstrukcí několika zchátralých budov v São Paulu.
Rekonstrukce byla zaměřena na udržitelnost s ohledem na stále se ztenčující
zdroje, kterými planeta disponuje. Cílem
projektu bylo pomoci nejchudším obyvatelům, pro které škola sloužila jako
vzdělávací i sociální centrum. V době
pandemie, kdy byla škola nucena zavřít,
sloužila pro poskytování jídla a nezbytných hygienických pomůcek.
Dalším tématem konference byla proměna měst po pandemii. Tento blok
otevřel zástupce lisabonské městské
rady pro plánování, urbanismus a obnovu měst Ricardo Veludo, který se
zabývá modely účasti a správy občanů
v rámci dosažení udržitelného rozvoje
měst a strategického propojení disciplín inženýrství a plánování se sociál-
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