
Zpřesněné odpovědi na časté dotazy a sdělení 
k architektonické soutěži na zpracování soutěžního návrhu 

řešení stavby -  Rozhledna Hýlačka 
 

 
• ….dovoluji se připomenout s dotazem ohledně závazného rozsahu výkresové části návrhu 

rozhledny: 
 
- Znamená to, že může být i jiná, nezávazná? 
- Stanovený výčet je minimální rozsah, nebo pevně daný? 
- Může být například součástí návrhu perspektivní pohled z běžného horizontu? 
 
 

 
• ….mám dvě otázky, které zasílám na základě telefonické domluvy: 
 
1 – Je přidání perspektivní vizualizace, či jiné grafické části nezmíněné v bodě 6.2 důvodem 

k vyloučení ze soutěže? Pokud ne, máte nějaké formální doporučení? – např. na panelu dvě 
bude vše dle bodu 6.2 a na druhém cokoli co uznáme za vhodné. 

 
2 – Proč preferujete plošinu uzavřenou v celém objemu? 

 
 

 
 
Závazná část návrhu je pevně daná v Soutěžních podmínkách bodem 6.2, jehož součástí je: - jeden 
výkres axonometrie návrhu ilustrující celkové architektonické řešení stavby z pozice zvolené autorem 
návrhu. Smyslem tohoto požadavku je předvedení návrhu z nadhledu, aby bylo dokumentováno např. 
řešení střechy, protože při perspektivním zákresu z horizontu 1,5 – 2 m by při výšce rozhledny toto 
nebylo patrné. Nicméně je možné návrh doprovodit perspektivní vizualizací z běžného horizontu a z 
pozice zvolené autorem. Současně to znamená, že rozsah grafické části uvedené v bodu 6.2 je 
považován za minimální, který je nutno splnit, a případná dokumentace návrhu nad rámec tohoto 
výčtu nepovede k vyloučení ze Soutěže. 
 
Vyhlašovatel soutěže preferuje plošinu uzavřenou v celém objemu. Původní rozhledna měla plošinu 
také interiérovou a mělo to své výhody – kochat se výhledem je možno i za nepříznivého počasí a 
nemusí se spěchat dolů. 
 
 
 

• …k telefonickým dotazům k bodu 4.2.2. – Pokud předloží soutěžní návrh jako 
účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení 
splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a) až f): 

 
Bodem 4.1.-f) je dána podmínka účasti v soutěži fyzickým i právnickým osobám (popřípadě jejich 
sdružením), které jsou autorizovanými architekty v oboru architektura nebo autorizovanými inženýry 
v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
případně architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, 
jehož je občanem nebo v němž má své sídlo. 
Znamená to, že všechny osoby uvedené jako předkladatelé soutěžního návrhu musí tuto podmínku 
splňovat. Nesplnění této podmínky povede k vyloučení ze soutěže. Hlavním důvodem je, že 
vyhlašovatel soutěže - Klub českých turistů chce stavbu hned realizovat, hledá tedy zpracovatele úplné 
projektové dokumentace a to u osob „bez autorizačního razítka“ není možné. 

 



 
 
U upozorňujeme soutěžící fyzické i právnické osoby (popřípadě jejich sdružení) ze Slovenské republiky 
(popřípadě z jiných zemí) na článek 3.4 Soutěžních podmínek – Jazyk soutěže - Soutěž se vyhlašuje a 
bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém 
jazyce.  
Nesplnění této podmínky povede k vyloučení ze soutěže. 

 
 
 
V Soutěžních podmínkách se mění bod 1.4 – Přezkušovatel soutěžních návrhů  takto: 

Jméno   Ing. Vlastimil K řemen  - vedoucí odboru územního rozvoje  
Adresa   MěÚ Tábor – odbor územního rozvoje, Žižkovo nám. 2, 3 90 15 Tábor ; 
Tel/fax    381 486 170 / 381 486 100; 
E-mail    vlastimil.kremen@mutabor.cz ; 

 
 
 

Soutěžní porota, Sekretář soutěže - dne: 27. 08. 2012 


