Park Hády
Studentská architektonicko – krajinářská soutěž
Soutěž vyhlášena 27.2.2017. Vyhlašovatel a zpracovatel podmínek: Teplárny Brno, a.s. ve
spolupráci se Studentským Brnem
Ing. Jiří Josefík, Bc. Michal Hořínek
(podmínky jsou ke stažení na stránkách www.parkhady.cz)
Dotazy k zadání
Odpovědi na dotazy
Je možné při mém návrhu použít dostupná data pro AutoCad? Tedy ta data která nám byla
poskytnuta v těch materiálech, které je možné po registraci stáhnout ze stránek.
Dobrý den, ano, tato data pro AutoCad jsou pouze pro účel soutěže, a můžete je tudíž ve
svých návrzích využít.
Dobrý deň, chcela by som si pre istotu ujasniť či som platným účastníkom. V pokynoch je
písané, že musím byť študent a dokumentácia musí byť písaná v českom jazyku. Ja som
Slovenka a momentálne študujem magisterské na Slovensku (bakalár z FAST VUT). Som
teda platným účastníkom (ak splním češtinu)?
Dobrý den, jste platným účastníkem, pokud splníte podmínku soutěže, tedy odevzdání v
českém jazyce.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda jak vede asi v polovině parku ten vodovod, tak zda se na něj dá
napojit nějaké pítko s pitnou vodou, třeba aby si pejskaři mohli naplnit misku s vodou, nebo
sportovci, lidi na pikniku se osvěžili čerstvou vodou, nebo třeba jen nějaké pítko pro ptáky?
Dobrý den, ano, záležitost je v souladu se zadávací dokumentací a s jejími podmínkami.
Soutěž má pouze tři základní požadavky vyhlašovatele a další prvky neomezuje.
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala na nějaké nejasnosti ohledně podmínek k soutěži Park Hády.
Konkrétně se jedná o A.3 h) Seznam výjimek a úlevových řešení a B.1 b) Stávající ochranná
a bezpečnostní pásma. Nejsem si zcela jistá významem těchto bodů.
Ještě bych se chtěla zeptat, jak moc se máme držet stanovené osnovy technické zprávy a
obsahu výkresů popsaných v C2 Celkový situační výkres území dotčeného změnou.
Dále bych poprosila o specifikaci bodu C1 Situační výkres širších vztahů.
Jsem v prvním ročníku, a proto mi není vše zcela jasné.

Dobrý den, povinné náležitosti soutěžních podmínek jsou uvedeny v soutěžních podmínkách
v bodě 6 a v příloze č. 1. Konkrétně se jedná o body A až D. Struktura projektové
dokumentace tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, je pouze doporučená a nemusíte se jí držet.
Pro případnou bližší specifikaci konzultujte s odborníky z Vaší univerzity.
Nicméně stávající ochranná pásma a výjimky jsou součástí grafických podkladů pro soutěž.
Pokud se týká výkresů (část C), i tato struktura je pouze doporučená.
Výkres C1 zasazuje lokalitu do širších rámců a slouží jako východisko pro rozhodnutí o
formulaci řešení.

