26)
Mohli byste nám poskytnout CAD soubor pro Arboretum? (zejména krajinářský návrh, i když nebude
příliš detailní)
a) pro zvážení školní přístavby
b) napojení veřejné zeleně na nově navržené území
Ověříme, zda je požadovaný podklad k dispozici a v další sérii odpovědí případně poskytneme.
Could you provide us a CAD file of the ARBORETUM area? (especially the landscape design; even if it is rough
and not too detailed)
a)
School extension considerations
b)
Connecting the public green to the new proposed area design
We will verify whether such document is at our disposal and eventually we will provide it in the next batch of
answers.

27)
Mohli byste nám poskytnout CAD soubor stávající základní školy?
a) logistika vnitřního provozu
b) návrh fasády
Ano, požadované podklady jsou poskytnuty současně s tímto dokumentem.
Could you provide us a CAD file of the existing primary school?
a)
Internal traffic logistic
b)
Façade design
Yes, the requested files are provided together with this document.

28)
Mohli byste nám poskytnout vice fotografií budovy karantény?
a) Zamýšlíme přemýšlet o jejím vhodném využití
Ano, poskytneme je v další sérii odpovědí.
Could you provide us more photos/drawings of the quarantine building?
a)
We intend to think about the how to use/re-use the historical building in an adequate way.
Yes, we will provide it in the next batch of answers.

29)
Mohli byste nám poskytnout CAD soubor obsahující veřejnou kanalizační síť a/nebo další sítě
elektro/plyn/voda/odpad atd.?
Tyto informace byly již obsaženy v původně poskytnutém dwg souboru se situací. Spolu s tímto dokumentem
poskytujeme dwg soubory, kde jsou jednotlivá vedení a informace zvlášť.
Could you provide us a CAD drawing regarding the public sewage system and/or the “mains” for
electricity/gas/water/sewer etc.?
This information was already a part of the originally issued dwg file with the overall situation. Together with
this document we provide you with individual networks and systems divided into separate files.

30)
Více fotografií budov „na druhé straně silnic“ by bylo velice nápomocných pro zvážení fasád a výšek
budov.
V tomto ohledu doporučujeme využít google street view, jejich fotografie jsou aktuální.
Some more photos of the buildings “on the other side of the roads” would be very helpful for façade and height
considerations.
Regarding this issue we recommend to use the google street view, where the fotodocumentation is up to
date.

31)
V bodě 6.1.1 soutěžních se požaduje celková situace a řez v měřítku 1 : 500. Na plakát B2 (700 x 500
mm) toto nevychází úplně dobře. Můžeme požít měřítko 1 : 600?
Můžete, použití měřítka 1 : 600 nebude důvodem pro vyloučení ze soutěže.
In section 6.1.1 of the competition brief it´s written that whole complex floor plan and section should be in scale
1:500. In B2 panel (700x500mm) it’s not fitting really well. Could we use 1:600 scale?
Yes, you can, using the scale 1 : 600 will not a be a reason for excluding from the competition.

32)

Je mozne umístit vrhačskou louku uvnitř atletického oválu?

Ne, není. Viz odpověď na otázku č. 25.
Is it possible to place the hurling ground inside the athletic oval (tracks)?
No. See answer to question no. 25.

