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7. Poznámky k hodnocení poroty 2011

Současná kritéria a rozdělování bodů bylo schváleno pro období let 2011 – 2013 s ohledem na 
všechny velké změny konané v rámci managementu porot. Pro rok 2014 budou kritéria a 
rozdělování bodů zrevidována.

Je důležité, aby mezinárodní členové hodnotitelů byli jednotní při hodnocení a plně pochopili 
úrovně výsledků požadovaných  k získání ocenění soutěže Kvetoucí sídla Evropy.
Standarty, které by měly být dosaženy k získání následujících ocenění jsou:

Zlatá: 85 bodů
Vyjímečně vysoký celkově předvedený standart. Konzistentní přístup, který demonstruje jak 
nejlepší provedení, tak trvalý výkon. Splňuje všechna hodnocená kritéria a cíle soutěže Kvetoucí 
sídla Evropy a dosahuje vysokého hodnocení v každé ze sekcí hodnocených kritérií.

Stříbrná: 75 bodů
Vysoký standart vstupů, které splňují hodnocená kritéria a cíle soutěže Kvetoucí sídla Evropy, 
včetně částí spadajících pod vyjímečně vysoký standart. Obecně splňuje požadavky trvalé 
udržitelnosti a kvality, ale ty nemusí být konsistentní v rámci celé oblasti. Nabízí potenciál v 
budoucnu získat Zlatou medaili.

Bronzová: 65 pts
Považován za dobrý vstup , který splňuje většinu hodnocených kritérií a cílů soutěže Kvetoucí sídla 
Evropy. Vstup bude zahrnovat více než jednu oblast, která ukazuje vyjímečně vysoký standart. 
Obzvláště pak účastník předvádí dobře udržitelné standarty a má potenciál dospět ke standartu 
Stříbrné.

Diplom soutěže Kvetoucí sídla Evropy: pod 65 bodů
Uznání za účast v soutěži pro ty, kteří prokázali značné úsilí při přijmutí výzvy vsoutěži Kvetoucí 
sídlo Evropy. 

Během hodnocení se použije následující matice:

Hodnocení 15 bodů 12 bodů 10 bodů 8 bodů 7 bodů 5 bodů 4 body

Výborný 14-15 11-12 9-10 8 7 5 4

Dobrý 11-13 9-10 7-8 6-7 6 4 3

Uspokojivý 7-10 6-8 6 4-5 4-5 3 2

Dostatečný 3-6 3-5 3-5 2-3 2-3 2 1

Nedostatečný 1-2 1-2 1-2 1 1 1 1



Pro snadné pochopení a ke zvýšení míry důležitosti 10 úrovní kritérií a tím i jasného vyjádření cílů 
soutěže Kvetoucí sídla Evropy je vytvořeno následující shrnutí: 

Hlavní oblast Úroveň kritéria Koeficient Shrnutí

Vegetace a krajina 3. Krajina 10

50

4. Otevřené zelené plochy 15

5. Trvalé  výsadba 15

6. Sezónní výsadba 10

Životní prostředí 2. Životní prostředí 15

237. Environmentální výchova 8

Turistika, angažovanost 1. Přístup k plánování a rozvoji 4

27

8. Snaha a angažovanost 12

9. Turistika/volný čas 7

10. Prezentace 4

Celkem 100 100


