Otázka č.1:
Na akú predpokladanú kapacitu návštevnosti máme dimenzovať vyhliadkovú vežu (plošinu)? Máte k
dispozícii prieskum o predpokladanom počte turistov vystupujúcich na vežu? Alebo aspoň odhad ?
Odpoveď:
Kapacita návštevnosti nie je pevne určená. Vyhlasovateľ nedisponuje prieskumom v tomto zmysle.
Hrebeňom Dubňa vedie peší a cyklistický turistický chodník. Odhad frekvencie turistov a cyklistov, ktorí
prechádzajú hrebeňom Dubňa v dobrom počasí je 20 ľudí/hodinu. Predpokladá sa, že po stavbe veže môže
dôjsť k zvýšeniu návštevnosti.

Otázka č.2:
Píšete, že vyhliadka má byť jediná funkcia veže. Považujem to za obmedzujúce. Inými slovami: ak
navrhnem niečo čo bude vežu obohacovať vylúčite ma zo súťaže?
Odpoveď:
V súťažných podmienkach sa nenachádza formulácia "vyhliadka má byť jediná funkcia veže"
V bode 3.1 súťažných podmienok sa píše: "Predmetom súťaže je architektonické riešenie vyhliadkovej veže
na hrebeni kopca Dubeň." a ďalej "Objekt veže bude riešený pre účel vyhliadky, nebudú sa tu nachádzať
nijaké iné prevádzky (stravovacie zariadenia, toalety a podobne)." Toto bolo určené na základe požiadavky
investora na predpokladanú výšku investície a jednoduchú údržbu objektu, bez potreby napojenia na
technickú infraštruktúru, bez potreby stáleho dozoru alebo obsluhy. To, či návrh bude vylúčený zo súťaže
závisí od toho, čo považujete za "obohatenie" veže. Ak pod týmto termínom rozumiete pridanie prevádzky v
zmysle, ako bolo menované v Súťažných podmienkach - "stravovacie zariadenie, toalety", tak je to
prekročením súťažných podmienok a porota bude rozhodovať o pripustení návrhu do posudzovania.

Otázka č.3:
Výšku vyhliadkovej plošiny v úrovni 593 m n.m ste určili ako? Náhodne? Ak ju prekročím, budete to
považovať za porušenie pravidiel súťaže?
Odpoveď:
V bode 3.1 súťažných podmienok sa píše: "Výška veže bude zvolená tak, aby vzhľadom na navrhnuté
umiestnenie poskytovala kvalitný výhľad predovšetkým na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa.
Konkrétne riešenie sa ponecháva na súťažiacich, má však zohľadňovať výšky okolitých stromov. Tie sú
zaznačené v podklade č.6. Výška vyhliadkovej plošiny sa predpokladá približne v úrovni 593 m.n.m.."
Výška 593 m.n.m je výška približne 2 metre nad úrovňou vrchu stromov v predpokladanej polohe veže na
hrebeni kopca. Ak túto výšku prekročíte, nepokladá sa to za porušenie pravidiel súťaže.

