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VEREJNÁ ANONYMNÁ SÚŤAŹ PODĽA § 1172 AŽ 1779 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČIANSKEHO ZÁKONÍKU
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A V SR PODĽA § 847 AŽ 849 A NÁSL. ZÁK. Č. 40/1964 SB. , OBČIANSKEHO
ZÁKONÍKU V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

MARINA ÚSTÍ NAD LABEM
TÉMA:
PRÍSTAV A KOTVISKO MALÝCH VODNÝCH PLAVIDIEL A VÝLETNÝCH LODÍ
ideová urbanistická a architektonická štúdia
Motto:
„Príroda vytvára, človek dotvára“

CIEĽ SÚŤAŽE
Podpora samostatnej tvorivej práce vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí a myšlienok. Príležitosť na zamyslenie, ako by teoreticky bolo možné zmeniť súčasnú nevzhľadnú plochu prístaviska a prekladiska všetkého
možného v dôstojný súbor stavieb, ktorý by vhodným spôsobom
nadviazal na existujúce 3 významné mestské dominanty a dotvoril
panorámu južnej časti mesta v tomto kontexte.

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Slovenská republika
Xella Slovensko, spol. s r.o.
Zápotočná 1004, 908 41 Šaštín-Stráže
Česká republika
Xella CZ, s.r.o., zo sídlom v Hrušovanoch
Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna

SEKRETARIÁT SÚŤAŽE

Slovenská republika
Mgr. Silvia Frimmelová
tel.: +421 2 581 030 58
e-mail: silvia.frimmelova@xella.com
Česká republika
PaedDr. Hana Šimánová
tel.: +420 602 295 350
e-mail: hanka.simanova@gmail.com

TAJOMNÍK SÚŤAŽE

Slovenská republika
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, Ph.D.
Ústav architektúry obytných a občianskych budov, FAD STU Bratislava
tel.: +421 2 572 764 25
e-mail: selcova@stuba.sk

Česká republika
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., Ph.D.
Katedra architektury FSv ČVUT Praha, miestnosť D-1102 / ateliér D
tel.: +420 605 528 480
e-mail: vanek.alesvanek@gmail.com

WEBOVÉ STRÁNKY SÚŤAŽE

www.xella.sk, www.xella.cz

ODBORNÝ GARANT SÚŤAŽE
Pavel Jiroudek, Ústí nad Labem

POROTA
Juraj Benetin (SR)
Jakub Cigler (ČR)
Juraj Hantabal (SR)
Miroslav Stach (ČR)
Jana Stachová (ČR)
Michal Kryštof (ČR)
Peter Moravčík (SR)
Imrich Pleidel (SR)
Peter Richtárik (SR)
Jaromír Veselák (ČR)
Ľubomír Závodný (SR)
Personálne obsadenie poroty zaisťuje vyhlasovateľ súťaže a jeho
zástupca súťažiacim porotu verejne predstavuje pred vyhlásením
jej rozhodnutia. Predsedu poroty zvolia porotcovia pred začiatkom
vyhodnotenia súťaže. Všetky rozhodnutia poroty sú slobodné a nenapadnuteľné s vylúčením právnej cesty. Členovia poroty sú povinní
sa pred hodnotením súťažných projektov oboznámiť s podmienkami
zadania študentskej súťaže a kritériami hodnotenia.
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KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PRÁC

Hodnotenie architektonických návrhov
Podľa zadania súťaže budú jednotlivé anonymné výkony súťažiteľov
posudzované nezávislou odbornou porotou v rámci všeobecne platných merítok a kritérií zvoleného architektonického riešenia danej
úlohy. Výroky poroty sú utvárané neverejným väčšinovým voľným
úsudkom porotcov, všetky rozhodnutia poroty sú slobodné a nenapadnuteľné s vylúčením právnej cesty. Výrok poroty o oceniteľných
súťažných výkonoch vr. určenia poradia umiestnenia a ocenenia so
stručným odôvodnením je však s uvedením nacionálií konkrétneho
súťažiteľa vyhlasovaný verejne. Verejné vyhodnotenie súťaže bude
realizované najneskôr do 90 dní od jej uzávierky. Na zabezpečenie
práva osobnej účasti súťažiteľov je vyhlasovateľ súťaže povinný v lehote do 7 dní pred zisteným dátumom vyhlásením výroku poroty
prostredníctvom jednotlivých fakúlt zverejniť konkrétny dátum, čas
a miesto vyhlasovania rozhodnutia poroty. Priebeh vyhlasovania
rozhodnutia poroty a jeho výsledky je vyhlasovateľ súťaže oprávnený
podľa svojho vlastného uváženia medializovať. Vyhlasovateľ súťaže
je povinný najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov vystaviť akokoľvek ocenenému súťažiteľovi písomné potvrdenie o jeho účasti
a umiestnení v súťaži.
Jednotlivé práce budú posudzované podľa nasledujúcich hľadísk:
■ idea, nápad, fantázia, invencia
■ myšlienkové rozvedenie a zdôvodnenie individuálne zvolenej
formy riešenia
■ urbanistické riešenie danej lokality v danom kontexte miesta
a genia loci
■ architektonické riešenie navrhnutej stavby v kontexte miesta
■ dispozičné, funkčné a konštrukčné riešenie stavby
■ zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu
■ prípadný „nulový variant“ nebude porotou hodnotený

CENY A ODMENY
1. cena
4 000 EUR
2. cena
2 000 EUR
3. cena
1 000 EUR
Porota má právo niektorú cenu neudeliť, prípadne stanovenú
čiastku rozdeliť inak. Informácie o mieste a dátume odovzdania cien
a vecných darov bude účastníkom súťaže zaslaná najneskôr 14 dní
pred uvedeným termínom. Všetci odmenení účastníci súťaže sú povinní dostaviť sa osobne na slávnostné odovzdanie cien, kde každý
účastník krátko predstaví svoju prácu.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Študenti/študentky (samostatne alebo v pracovných tímoch) odborov „architektúra“ a „pozemné staviteľstvo“ na vysokých technických a umeleckých školách a univerzitách, ktorí nevlastnia diplom
z II. stupňa vysokoškolského štúdia v žiadnom z týchto odborov.
Podmienkou hodnotenia súťažného návrhu je zachovanie anonymity
autora, a to aj v prípade, že by sa súťažný návrh zúčastnil v časovom
predstihu akejkoľvek inej architektonickej súťaže.

REGISTRÁCIA

Včasná registrácia:
Posledný októbrový až prvý decembrový týždeň 2022.
Neskorá registrácia: Prvý januárový týždeň 2023 až predposledný
deň pred termínom odovzdania.
Posledný dátum registrácie:
Predposledný deň pred termínom odovzdania.

REALIZÁCIA

Súťažné výkresy (farebné, prípadne čiernobiele) budú odovzdané
zrolované a nepreložené v roliach a nesmú byť podlepené kartónom. Prípustné je odovzdanie iba 2 výkresov takto:
Arch č. 1 – prezentačný výkres formátu A1 na výšku
Arch č. 2 – doplňujúci výkres formátu A2 na šírku
Výkresy budú odovzdané aj v digitálnej forme na CD, vo formáte pdf
a vo veľkosti A1 resp. A2. Popisy a prípadné sprievodné texty budú
iba v anglickom jazyku, čo neplatí pre miestne názvy a prípadné
ďalšie označenia uvedené v oficiálnych súťažných podkladoch.
Spôsob prevedenia je záväzný.

JEDNOTNÝ ANGLICKÝ NÁZOV ZADANIA

ÚSTÍ NAD LABEM MARINA

OZNAČENIE
Práce musia byť na všetkých častiach opatrené šesťmiestnym číselným označením vysokým 1 cm a dlhým 4 cm umiestneným v pravom
hornom rohu a pre zabezpečenie anonymity musia byť odovzdané
neutrálne v roliach, ktoré zodpovedajú formátu plánov A1 (prezentačný hárok) resp. A2 (doplňujúci hárok) a v elektronickej forme na
CD. Tieto role a CD musia byť tiež opatrené príslušným číselným
označením. Ako číselné označenie sa vylučujú: sled číslic 1 2 3 4
5 6 atď. a obrátene sled rovnakých číslic (1 1 1 1 1 1) alebo (4 0 4 0
4 0). Meno, dátum narodenia, ako aj presnú adresu (pokiaľ možno
s e-mailom a telefónnym číslom) s podpisom autora je nutné odovzdať v uzavretej obálke opatrenej iba zvoleným číselným označením (číslo uveďte aj vedľa svojho mena vo vnútri obálky). Súčasne
musí byť uvedená aj vysoká škola, odbor a príslušný pedagogický
pracovník, pokiaľ súťažná práca vznikla pod pedagogickým vedením.
Výkresy musia byť očíslované „1“ a „2“ tak, že prezentačný hárok
bude mať označenie „1“ a doplňujúci hárok „2“.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Podklady pre súťaž (všeobecné vytýčenie problému, úloha a súťažné
výkony) budú dané k dispozícii vysokým školám a prostredníctvom
príslušných vysokoškolských učiteľov poskytnuté účastníkom súťaže. Súťažné podklady budú tiež k dispozícii na webových stránkach vyhlasovateľa www.xella.sk a www.xella.cz.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A OTÁZKY
Otázky týkajúce sa zadania súťaže môžu klásť registrovaní účastníci súťaže vyhlasovateľovi a odbornému garantovi súťaže prostredníctvom FAQ v priebehu konania súťaže v termíne od začatia do
20. februára 2023.

AUTORSKÉ PRÁVO
Autorské právo patrí autorovi návrhu. Účasťou na súťaži sa vyhlasovateľovi priznáva právo na uverejnenie prác (architektonický návrh)
s uvedením príslušného autora, na čo vyhlasovateľ nepotrebuje autorov súhlas. Ocenené a odmenené súťažné práce prechádzajú do
majetku vyhlasovateľa súťaže. Pre potreby rozmnožovania a publikovania vyhlasovateľom poskytne každý účastník súťaže na prechodnú dobu originály výkresov, prípadne ich elektronickú formu.

TERMÍN A MIESTO ODOVZDANIA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Práce je nutné odovzdať do pondelka 27. 2. 2023 do 16.00 hodín
v Slovenskej republike:
Mgr. Silvii Frimmelové,
Xella Slovensko spol. s r.o., obchodno-poradenská kancelária,
Prievozská 14, 827 18 Bratislava
v Českej republike:
tajomníkovi súťaže Ing. arch. Aleši Vaňkovi, M.Eng., Ph.D.
katedra architektury FSv ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6,
miestnosť D – 1102 – ateliér D,
nebo Ing. Petru Simetingerovi
Kompetenční centrum Xella CZ a Xella Slovensko,
Kaštanová 515/125f, budova B, 2. NP, 620 00 Brno-Tuřany

Súťažné grafické výkony sa ich odovzdaním prenechávajú do trvalého držania vyhlasovateľa a sú nevratné. Odovzdaním súťažnej
práce s jej identifikáciou podľa vyššie uvedených pravidiel číselným
kódom a uzavretej obálky s osobnými dátami súťažiaci bezvýhradne
s vylúčením právnej cesty pristupuje k vyhláseným pravidlám a podmienkam tejto súťaže.
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ZADANIE SÚŤAŽE
A/ ZÁMER
Ide o spracovanie teoretickej ideovej urbanistickej a architektonické štúdie na využitie plochy existujúceho verejného prístavu,
ktorý teraz väčšinou funguje ako celkom nevzhľadné prekladisko
materiálov z cestných vozidiel alebo železničných vagónov na nákladné lode a tiež ako občasné kotvisko výletných lodí zaisťujúcich výletné i pravidelné plavby po Laby. Skrátka nič pekné, čo by
malo byť v tesnej blízkosti 3 významných národných pamiatok na
území mesta:
Národná technická pamiatka Masarykovo stavidlo. Jedná sa
o najväčšie vodné dielo na rieke Labe a významnú technickú pamiatku, ktorá zostala zachovaná v plnom rozsahu. Pozoruhodná
je napríklad pôvodná strojovňa, ktorá je umiestnená v „moste“
nad plavebnou komorou a je v nej umiestnené pôvodné strojné
zariadenie (polovica od firmy Siemens, polovica od firmy Škoda).
Národná prírodná pamiatka Vrkoč. Jedná sa o jeden z najväčších
skalných útvarov s obnaženou a dokonale viditeľnou stĺpcovitou
odlučnosťou čadiča v tvare obráteného vejára, vysokého takmer
100 m.
Národná kultúrna pamiatka hrad Střekov. Ide o pomerne dobre
udržiavanú zrúcaninu hradu, ktorý je umiestnený na skale cca
100 m nad hladinou Labe. Hrad je v súčasnosti vo vlastníctve pani
Margaret Brooks Lobkowicz. Na hrade sú okrem iného dve zaujímavé reštaurácie vrátane vonkajšieho sedenia na terase nad
riekou Labe a krásne zachovalá Rytierska sála, kde sa konajú
spoločenské akcie. Pohľady z hradu smerom na mesto aj do údolia Labe sú vskutku impozantné.
Zdôvodnenie zámeru
■ V severozápadnej časti Českej republiky sa ešte žiadne zadanie
študentskej súťaže nespracovávalo.
■ Téma prístavu a kotviska malých vodných plavidiel a výletných
lodí sa v rámci súťaže ešte neriešilo, v súčasnej dobe je toto zariadenie veľmi populárne.
■ V roku 2010 spracoval Pavel Jiroudek pre Magistrát Ústí nad Labem ideový zámer pre celú túto naozaj impozantnú časť mesta,
ktorý sa týkal propagácie pamiatok, ležiacich v tejto oblasti. Bohužiaľ bol uvažovaný pozemok pre umiestnenie zámeru predaný
súkromnému subjektu.
■ Miesto pre umiestnenie zámeru je pohľadovo veľmi zaujímavé,
celá táto oblasť vytvára nesmierne dynamickú siluetu pri vjazde
do mesta z južnej strany.
■ Miesto zámeru leží v pamiatkovo chránenom území hradu Střekova.
■ V Ústí nad Labem žiadne také prístavisko nie je a prevádzka malých rekreačných plavidiel po Labi každým rokom rastie.
Prostriedky
Uplatnenie takých architektonických prvkov, konštrukčných systémov a technologických postupov, o ktorých sú účastníci súťaže
presvedčení, že sú vhodné do daného prostredia.
Cieľ
Vytvorenie návrhu dôstojnej stavby, ktorá vhodným spôsobom nadviaže na spomínané 3 významné mestské dominanty a dotvorí južnú
panorámu mesta v tomto kontexte. Vytvorenie návrhu stavby, ktorá
bude umocňovať emócie a zážitky a zároveň bude vyvolávať hlbokomyseľné diskusie nielen porotcov, ale aj laickej verejnosti.
Vytvorenie emotívneho konceptu modernej Maríny, ktorý by ukázal
tak súčasným vlastníkom dotknutého pozemku, ako aj zodpovedným osobám vo vedení mesta, že je možné navrhnúť a možno aj
niekedy postaviť zmysluplnú a krásnu stavbu, ktorá by nebola vredom vo významnom pamiatkovo chránenom území hradu Střekova.
Náplň zadania
Náplňou zadania ideovej študentskej súťaže je spracovanie urbanistickej a architektonickej štúdie Maríny, kotviska malých rekreačných plavidiel a výletných lodí, ktoré zaisťujú pravidelnú dopravu po
Labe, vrátane nevyhnutného zázemia:

■ kotvisko pre malé rekreačné plavidlá vrátane zázemia pre osadenstvo týchto plavidiel
■ ubytovacie zariadenia pre pasažierov malých výletných plavidiel
i veľkých výletných lodí alebo pre cykloturistov, ktorí využívajú
medzinárodnú cyklotrasu Labe–Elbe
■ čakáreň pre pasažierov osobných výletných lodí vrátane hygienického zázemia
■ vyhliadková reštaurácia s vonkajšou terasou
■ čerpacie stanice pohonných hmôt pre malé plavidlá
■ infocentrum
■ nástupište na osobné výletné a hotelové lode
■ parkovacie státie pre osobné automobily a autobusy
■ zastávka autobusov mestskej hromadnej dopravy
■ sadové/parkové úpravy celého areálu vrátane plochy pre voľnočasové aktivity
■ prípadné zaujímavé využitie nepoužívanej časti vlečky pre turistické atrakcie (napr. doprava ručnou drezínou od stavidiel do
areálu Mariny)
B/ MIESTO STAVBY
Základné údaje o mieste zámeru
■ vzdialenosť od centra mesta cca 3,0 km južným smerom
■ dĺžka pozemku na umiestnenie zámeru cca 580 m
■ najväčšia šírka pozemku v centrálnej časti cca 87 m
■ celková plocha pozemku cca 37 342 m2
■ konfigurácia pozemku v mieste zámeru: takmer absolútna rovina vrátane komunikácie I/30, niveleta existujúceho terénu
1,5 m nad hladinou rieky Labe
■ západné hranice dotknutého územia: hranica pozemku komunikácie cesty 1/30 (Ředitelství silnic a dálnic s.p.)
■ východná hranica dotknutého územia: hranica pozemku rieky
Labe (Povodie Labe s.p.)
Špecifikácie parciel pro umiestnenie zámeru
■ katastrálne územie Vaňov
■ parcelné čísla pozemkov dotknutého územia:
p. č. 538/3, p. č. 538/4, p. č. 538/6, p. č. 530/1, p. č. 538/1,
p. č. 535/1, p. č. 538/2, p. č. 540, p. č. 530/3, p. č. 538/7, p. č. 534,
p. č. 533, p. č. 529/7*, p. č. 538/2, p. č. 535/2, p. č. 529/9, p. č. 539,
p. č. 531, p. č. 532, p. č. 531, p. č. 530/2, p. č. 542
*P
 oznámka: Na parcelu číslo 529/7 nebudú umiestňované
nadzemné objekty stavby..
C/ STAVEBNÝ PROGRAM
Kotvisko, parkovacie a vonkajšie plochy:
■ orientačný počet kotvísk pre malé plavidlá dĺžky od 5 do 8 m..... 20
■ počet kotvísk a nástupných mostíkov pre väčšie výletné lode
dĺžky 35 m, ktoré zaisťujú pravidelnú dopravu po rieke Labi ...... 3
■ počet kotvísk s dvomi nástupnými mostíkmi pre veľkú hotelovú
loď dĺžky 90 m 	������������������������������������������������������������������������������� 1
■ orientačný počet parkovacích miest pre osobné automobily ..... 40
■ orientačný počet parkovacích miest pre autobusy ..................... 3
■ zastávka autobusov MHD 	�������������������������������������������������������1 + 1
■ sadové/parkové úpravy celého areálu vrátane plochy pre voľnočasové aktivity a detské hrisko
Stavebné objekty „Mariny“ (orientační údaje):
■ počet ubytovaných hostí (väčšinou dvojlôžkové izby) ................. 50
■ počet ubytovaných v turistických izbách (viaclôžkové) .............. 30
■ výletná reštaurácia 	��������������������������������������������������������� 60 miest
■ vonkajšia vyhliadková reštaurácia 	���������������������������������� 40 miest
■ príslušné zázemie ubytovacieho zariadenia
■ príslušné zázemie reštauračného zariadenia
■ čakáreň s barom pre cestujúcich na výletných lodiach .... 40 miest
■ infocentrum
■ čerpacia stanica pohonných hmôt pre malé plavidlá

4

D/ REGULAČNÉ PODMIENKY

F/ FORMA A ROZSAH SPRACOVANIA

Sú stanovené všeobecne a v minimálnom možnom rozsahu.
Predpokladá sa vysoká invencia, cit a fantázia účastníkov súťaže pri
umiestňovaní zámeru do daného prostredia:

Dokumentácia bude riešená vo forme urbanisticko-architektonickej štúdie spracovanej na 2 archy:
Arch č. 1 – „prezentačný výkres“ formátu A1 na výšku
Arch č. 2 – „doplňujúci výkres“ formátu A2 na šírku
Prezentačný výkres (arch. č. 1) bude slúžiť na neskoršie
verejné prezentácie ocenených prác na výstavách, besedách,
prehliadkach a veľtrhoch prípadne pri publikáciách v odborných
časopisoch a bulletinoch. Preto na tomto výkrese budú umiestnené
predovšetkým charakteristické vizualizácie návrhu, kresby, zákresy
do fotografií alebo fotografie fyzického modelu, kde bude viditeľný
vzťah k miestu stavby a jeho okoliu a ďalej základné situačné
riešenie stavby.
Podľa úvahy tu môžu byť aj ďalšie dôležité a reprezentatívne
zobrazenie návrhu – vizualizácia vonkajšieho aj vnútorného
priestoru, pohľady, charakteristické pôdorysy, poprípade doplňujúce
texty v anglickom jazyku.
Doplňujúci výkres (arch. č. 2) bude slúžiť iba na účely vlastnej
súťaže. Na tomto archu budú umiestnené ďalšie doplňujúce výkresy
návrhu – prípadné ďalšie pôdorysy vybraných charakteristických
podlaží, pohľady, rezy a doplňujúce texty a legendy v anglickom
jazyku.

1. Záplavová oblasť
Celé územie zámeru leží v záplavovej oblasti rieky Labe. Avšak záplavové podmienky nad Masarykovým plavebným kútom sú diametrálne iné ako pod ním, pretože poloha haťových segmentov reaguje
na prietok vody v koryte rieky. Preto hladina rieky Labe nad plavebnou komorou zostáva pri normálnom aj vyššom prietoku stabilná.
Pokiaľ hrozí vysoký a veľmi vysoký povodňový stupeň, haťové segmenty sú vytiahnuté až k hornému mostu so strojovňou a ponecháva sa voľný prietok vody plavebnou komorou. Preto sa pri týchto
vodných stavoch dokonca stáva, že hladina rieky nad plavebnou komorou klesne.
Iba pri katastrofálnych záplavách (napríklad v roku 2002), kedy bola
hladina Labe 12 metrov nad normálny stav, stúpla hladina rieky nad
plavebnou komorou o cca 1,5 m.
Pre potreby ideovej súťaže bude uvažované osadenie jednotlivých
objektov Mariny min. 1,0 m nad úroveň existujúceho terénu, tj.
cca 2,5 m nad normálnu úroveň rieky Labe.
2. Ochranné pásmo vodného toku
Stavba zasahuje do ochranného pásma vodného toku. Pre potreby
ideovej súťaže nebude uvažované. Bude iba rešpektovaná existujúca hranica vodného toku, ktorá bude pre umiestňovanie pevných objektov Maríny neprekročiteľná.
3. Ochranné pásmo cesty I. triedy
Časť stavby zasahuje do vymedzeného ochranného pásma. Pre
potreby ideovej súťaže nebude toto uvažované, avšak všetky
navrhované objekty areálu Mariny (mimo zastávok MHD) budú
umiestnené mimo pozemku komunikácie I/30 (ŘSD a.s.).
4. Ochranné pásmo železničného koridoru
Časť stavby zasahuje do vymedzeného ochranného pásma. Pre potreby ideovej súťaže nebude toto ochranné pásmo rešpektované.
5. Chránená krajinná oblasť České Stredohorie
Celý pozemok zámeru leží v 4. zóne ochrany prírody CHKO České
Stredohorie. Podmienky pre zástavbu v 4. zóne nie sú stanovované.
6. Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky hradu
Střekova
Celý pozemok na umiestnenie zámeru leží v tomto ochrannom
pásme. Pre potreby ideové súťaže nebude s podmienkami výstavby v tomto ochrannom pásme uvažované.
Predpokladá sa, že študenti budú rešpektovať existujúcu romantickú
scenériu celej oblasti a citlivo zasadia zámer do panorámy mesta,
ktoré sa otvára pri príchode z južného smeru pozdĺž rieky Labe.
E/ K
 ONSTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Nie je nijako obmedzované, vyžaduje sa však zodpovedná voľba
materiálov, konštrukcií a stavebných systémov úmerná miestu,
zvolenému konceptu a účelu stavby, ktorá ani nevylučuje použitie
sortimentu stavebných materiálov Xella – Ytong, Silka, a Multipor.
Typ a materiál nosných aj výplňových konštrukcií nie je pre architektonický návrh stanovený.
Samostatné výkresy detailov týkajúce sa konštrukčného systému sa
nepožadujú.
Pri hodnotení stavby bude prihliadané na odvážne a nevšedné
trendy v navrhovaní stavieb.

Upresnenie formy spracovania súťažného návrhu
Predloženie fyzického modelu návrhu alebo jeho časti nie je povinné,
ale nevylučuje sa z posudzovania poroty. V prípade predloženia
modelu je jeho veľkosť limitovaná na rozmer formátu A2, model
je nutné zaistiť proti poškodeniu počas prípadného transportu.
Z organizačných dôvodov sa preferujú iba fotografie modelu, ktoré
by boli súčasťou archu č. 1.
Prípadné textové doplnenie a legendy budú priamou súčasťou
jednotlivých výkresov a budú výhradne v anglickom jazyku. Toto
neplatí pre prípadné konkrétne miestne názvy a pojmy (napríklad
ulíc, budov, vodného toku a pod.), ktoré budú prevzaté z verejne
prístupných mapových podkladov.
Súťažné archy a prípadné fotografie modelu budú nahrané v dátovom
formáte na elektronické nosiče (CD, DVD) a označené číselným
kódom súťažiaceho. V súťažných návrhoch bude všade jednotne
používaný anglický názov témy: ÚSTÍ NAD LABEM MARINA.
Rozsah požadovanej dokumentácie je záväzný. Grafická forma
spracovania dokumentácie (digitálna/ručná, farebne/čiernobielo)
nie je predpísaná. Na pôdorysy, pohľady a rezy budú zakreslené
základné kóty alebo pomerové merítka tak, aby boli zrejmé hlavné
rozmery objektov stavby.
Doplňujúce údaje
Prípadné upresnenia a doplnenia môžu byť poskytované vyhlasovateľom súťaže prípadne spracovateľom zadania na základe konkrétnych žiadostí účastníkov súťaže, ktoré môžu byť elektronicky
zasielané na emailové adresy sekretariátov súťaže.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže v priebehu jej trvania, ako aj celú súťaž zrušiť.
G/ PRÍLOHY ZADANIA
Budú k dispozícii na webových stránkach súťaže:
■ orientačná situácia miesta stavby vo forme katastrálnej mapy
■ letecká fotografia – širšie vzťahy
■ prezentácia miesta stavby
Tieto prílohy zadania budú iba orientačné. Pre umiestnenie zámeru
je záväzný zoznam dotknutých parciel katastra nehnuteľností, ktorý
je uvedený v článku B. a ktorým je vymedzené územie stavby.
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