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VEREJNÁ ANONYMNÁ SÚŤAŽ PODĽA § 847, § 848 A § 849 ZÁKONA Č. 40/1964 ZB. OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 185/2015 Z. Z V SR A OBČANSKÉHO
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TÉMA:

INTERVENCIE – AKO ĎALEJ KOPČANY?
ÚNIK ZO SÚČASNOSTI DO HISTÓRIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKEJ
PRIHRANIČNEJ OBLASTI V KOPČANOCH
Motto:
„Nohami v histórii – hlavou v súčasnosti / budúcnosti.“

VYPISOVATEĽ SÚŤAŽE

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

ODBORNÝ GARANT SÚŤAŽE
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
Fakulta architektúry STU, Bratislava, SR
e-mail: lubica.selcova@stuba.sk

SEKRETARIÁT SÚŤAŽE

Slovenská republika
Mgr. Silvia Frimmelová
Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
tel.: +421 2 581 030 58
e-mail: silvia.frimmelova@xella.com
Česká republika
PaedDr. Hana Šimánová
Xella CZ, s. r.o.
U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany
tel.: +420 377 973 127
e-mail: hana.simanova@xella.com

POROTA
Juraj Benetin (SR)
Jakub Cigler (ČR)
Juraj Hantabal (SR)
Miroslav Stach (ČR)
Jana Stachová (ČR)
Michal Krištof (ČR)

Peter Moravčík (SR)
Imrich Pleidel (SR)
Peter Richtárik (SR)
Jaromír Veselák (ČR)
Ľubomír Závodný (SR)
Personálne obsadenie poroty zaisťuje vypisovateľ súťaže a jeho zástupca súťažiacim zloženie poroty verejne predstavuje
pred vyhlásením jej rozhodnutia.
Predsedu poroty volia porotcovia na
začiatku vyhodnocovania súťažných návrhov. Všetky rozhodnutia poroty sú slobodné a nenapadnuteľné s vylúčením
právnej cesty. Členovia poroty sú povinní
sa pred hodnotením súťažných návrhov
zoznámiť sa s formálnymi podmienkami
súťaže, jej zadaním a hodnotiacimi kritériami.

CIEĽ SÚŤAŽE
Podpora tvorivej invencie vysokoškolských študentov prostredníctvom súťažnej konfrontácie architektonických ideí
a myšlienok. Príležitosť k zamysleniu
sa nad potrebami regionálneho turizmu
a územím, ktoré dýcha históriou Veľkej
Moravy a dôb Márie Terézie v cezhraničnej lokalite Archeoparku Mikulčice-Kopčany a jeho okolí, silne symbolickom mieste, kde hranica medzi Českou
a Slovenskou republikou nerozdeľuje,
ale spája.

WEBOVÉ STRÁNKY SÚŤAŽE

www.ytong.sk, www.xella.sk
www.ytong.cz, www.xella.cz

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Študenti a študentky (samostatne alebo
v pracovných kolektívoch) študijných
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 s tým istým
súťažným návrhom.

REGISTRÁCIA

Skorá registrácia: Prvý októbrový až prvý
decembrový týždeň 2021.
Neskorá registrácia: Prvý januárový týždeň 2022 až predposledný deň pred odovzdaním.
Posledný dátum registrácie:
Predposledný deň pred odovzdaním.

CENY A ODMENY
1. cena
4 000 EUR
2. cena
2 000 EUR
3. cena
1 000 EUR
Porota má právo ktorúkoľvek cenu neudeliť, prípadne stanovenú čiastku rozdeliť inak.

OZNÁMENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
Informáciu o výsledkoch hodnotenia poroty sa študenti dozvedia po skončení zasadnutia poroty a oznámení oficiálnych
výsledkov médiám.
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Informácia o mieste a čase slávnostného odovzdávania cien a odmien bude
účastníkom oznámená najneskôr 14 dní
pred jeho konaním. Odmenení a ocenení
účastníci súťaže sú povinní dostaviť sa
osobne na slávnostné odovzdávanie cien,
kde každý účastník krátko predstaví svoj
návrh.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ SÚŤAŽE
Podľa zadania súťaže budú jednotlivé
anonymné výkony súťažiacich posudzované nezávislou odbornou porotou
v rámci všeobecne platných kritérií
prijatého architektonického riešenia
úlohy.
Výroky poroty sú vytvorené neverejným
väčšinovým voľným úsudkom porotcov,
akékoľvek rozhodnutia poroty sú slobodné a nenapadnuteľné s vylúčením
právnej cesty. Výrok poroty o ocenených súťažných výkonoch, vrátane určenia poradia umiestnenia a ocenenia
so stručným odôvodnením je spolu
s uvedením nacionálií konkrétneho súťažiaceho vyhlasovaný verejne.
Verejné vyhodnotenie súťaže bude realizované najneskôr do 90 dní od dňa
jej uzávierky. K zaisteniu práv osobnej
účasti súťažiaceho je vyhlasovateľ súťaže
povinný v dobe do 7 dní pred stanoveným
dátumom zverejnenia výroku poroty prostredníctvom jednotlivých fakúlt zverejniť
konkrétny dátum, čas a miesto vyhlásenia rozhodnutia poroty.
Priebeh vyhlasovania rozhodnutia poroty a jeho výsledky je vypisovateľ súťaže
oprávnený podľa vlastného uváženia medializovať.
Jednotlivé práce budú posudzované
podľa nasledujúcich hľadísk:
■ ideové riešenie, koncept,
■ vzťah k prostrediu, morfológii miesta
a jestvujúcim významným bodom –
národným kultúrnym pamiatkam,
■ lokalizácia navrhovaných objektov
a krajinných intervencií,
■ výber vhodných doplnkových funkcií
pre lokalitu cezhraničného Archeoparku Mikulčice-Kopčany a priľahlých pozemkov,
■ kvalita a funkčnosť architektonického riešenia objektu alebo komplexu objektov,
■ zrozumiteľnosť, grafická presvedčivosť návrhu,
■ dodržanie predpísanej náplne zadania.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Súťažné podklady budú zdarma k dispozícii vysokým školám na webových
stránkach www.ytong.sk a www.ytong.
cz alebo na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Mapové podklady
a prílohy budú poskytnuté účastníkom
súťaže, ktorí vyplnia registračný formulár na webe s nevyhnutnosťou po-

užívať logo Eurosense pri výstupoch z
dát spolu s copyrightom – © Eurosense
2021.

OTÁZKY, INFORMÁCIE
Otázky ohľadne zadania súťaže môžu
klásť účastníci súťaže vypisovateľovi
a odbornému garantovi súťaže v priebehu konania súťaže na zverejnené
e-mailové adresy.

FORMA SPRACOVANIA
Dokumentácia
sa odovzdáva zrolovaná, nezložená, nepodlepená kartónom
v počte minimálne 1 a maximálne 2 postrov nasledovne:
Poster 1 – prezentačný výkres formátu
A1 na výšku – povinná súčasť.
Poster 2 – doplňujúci výkres formátu
A2 na šírku – dobrovoľná, nepovinná
súčasť.
Súťažné návrhy sa odovzdávajú aj v elektronickej forme, a to na CD vo formáte
PDF.
Popisy na výkresoch, textové doplnky, legendy, sprievodné správy budú súčasťou
postrov a smú byť napísané len v anglickom jazyku, okrem miestnych geografických názvov uvedených v súťažných
podmienkach.
Grafická forma spracovania dokumentácie (digitálna/ručná) nie je predpísaná.
Odovzdanie fyzického modelu návrhu
alebo jeho časti nie je povinné, ale nevylučuje sa z posudzovania poroty, preferované sú skôr fotografie modelu.

OBSAH POSTROV

Poster 1_prezentačný_povinný:
Reprezentatívne zobrazenie návrhu pre
verejné prezentácie, výstavy a publikácie
obsahuje:
■ situácia riešeného územia, vyznačenie širších vzťahov a urbanistických
väzieb,
■ ideové a koncepčné schémy návrhu,
■ urbanisticko-architektonická
štúdia: charakteristické pôdorysy, rezy,
pohľady v podrobnosti prislúchajúcej
podrobnosti znázornenia v mierke
1:200 prispôsobené rozmerom postrov, vizualizácie, 3D skice,
■ doplňujúce texty a legendy (len v anglickom jazyku!).
Poster 2_doplňujúci_nepovinný:
Slúži len pre potreby súťažného rozhodovania poroty a môže obsahovať ďalšie
podrobnejšie výkresy objasňujúce súťažný návrh, ktoré sa nevošli na povinný
prezentačný poster.

OZNAČENIE SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
Pre zachovanie anonymity je potrebné
práce vo všetkých častiach (na obidvoch
postroch a na CD) označiť šesťmiestnym
identifikačným číselným číslom, s výškou čísel 1 cm a dĺžkou 4 cm, v pravom
hornom rohu obidvoch odovzdávaných
postroch – formát A1 (prezentačný po-

ster) a formát A2 (doplňujúci/nepovinný
poster). Obidva postre budú očíslované
– „1“ a „2“ tak, že prezentačný poster
bude mať označenie „1“ a doplňujúci/
nepovinný poster bude označený „2“.
Obidva budú odovzdané zrolované v pevnej roli, tiež označenej šesťmiestnym
číselným kódom. Číselným kódom bude
označené aj CD. Ako identifikačné číslo
nie je možné použiť: číselnú radu 123456
a naopak, alebo sled rovnakých čísel ako
napríklad 111111 alebo 202020. Meno,
dátum narodenia ako aj presná adresa
autora s uvedením telefónneho čísla,
e-mailovej adresy, uvedením vysokej
školy, študijného odboru a príslušného
pedagóga, ak bola pod jeho vedením
vytvorená súťažná práca, sa odovzdáva
v zalepenej obálke označenej tiež identifikačným šesťmiestnym číslom.

JEDNOTNÝ ANGLICKÝ NÁZOV
ZADANIA

INTERVENTIONS – HOW TO MOVE
FORWARD KOPČANY?
Going back from the present to the
past and vice versa in the Czech-Slovak
border area in Kopčany

AUTORSKÉ PRÁVA
Autorské právo patrí autorovi návrhu. Vypisovateľ súťaže má právo na zverejnenie
prác pri uvedení mena príslušného autora k čomu nepotrebuje súhlas autora.
Ocenené a odmenené súťažné práce
prechádzajú do vlastníctva vypisovateľa.
Svojou účasťou poskytuje každý účastník
súťaže súhlas s publikovaním súťažných
návrhov vypisovateľom.

TERMÍN A MIESTO ODOVZDANIA
SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

Práce je potrebné odovzdať najneskôr
do pondelka 21. 02. 2022 do 16. hodiny.
Slovenská republika
Na sekretariát súťaže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
obchodno-poradenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.
Česká republika
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng., tajomník
súťaže pre ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha,
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D.

EXKURZIA A PREZENTÁCIA
ZADANIA
Rozhodnutie o konaní exkurzie s návštevou obce Kopčany a Archeoparku Mikulčice-Kopčany bude aktualizované v závislosti od vývoja pandemickej situácie.
Registrácia na exkurziu bude prebiehať
na webe súťaže.
Vstupná informácia k téme sa bude konať prostredníctvom online platformy vo
vpred oznámenom termíne na webovej
stránke súťaže.
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Vyznačenie NKP a pamiatkovej zóny prevažne pre Intervencie 1

ZADANIE SÚŤAŽE
A/ ZÁMER A ZDÔVODNENIE
Zadanie je pokračovaním niekoľkoročného úsilia o podporu regionálneho
a cezhraničného turizmu v kontexte
strategického rozvoja územia obce Kopčany, je prezentáciou histórie formou
novodobých prostriedkov, má za úlohu
podporiť prepojenie krajinného potenciálu v blízkosti predrománskeho kostola
sv. Margity Antiochijskej, najstaršieho na
Slovensku, ktorý je súčasťou veľkomoravského sídla Mikulčice-Valy a barokových pamiatok Žrebčína a Kačenárne
s navrhnutím ponuky komplexných služieb pre regionálny turizmus.

bude svojim kvalitným vybavením v nových objektoch slúžiť na rekreáciu nadregionálneho významu, pre odpočinok
v prírode, športové aktivity, spoznávanie
histórie, stane sa lákadlom pre slovenských aj zahraničných návštevníkov. Súťažné projekty poukážu svojimi námetmi
na zachovanie a humanizáciu historickej
kultúrnej krajiny na nevhodnosť snažení
developerov vybudovať medzi Holíčom
a Kopčanmi multimodálne logistické
centrum s terminálom prekladiska kontajnerov na ploche viac ako 100 hektárov.

B/ ZADANIE

Úlohy zadania
Zadanie súťaže pozostáva z dvoch druhov intervencií rôzneho rozsahu, ktorých
výber a lokalizáciu môže zvážiť súťažiaci,
tiež v závislosti od ich funkcie, veľkosti
a v súlade s prírodnou a historickou charakteristikou území.

Poslanie zadania
Poslaním zadania je nájdenie optimálne
uskutočniteľnej a udržateľnej koncepcie
postupnej premeny a zdokonalenia historicky významného územia v obci Kopčany, ktoré ma cezhraničný presah do
Českej republiky cez rieku Moravu, ktorá
neoddeľuje, ale spája.
Riešené územie si zachová tak osobitý
prírodný a historický charakter a zároveň

Intervencie 1
Jedná sa o menšie zásahy ťažiskovo
v rámci pamiatkovej zóny a zóny Archeoparku Mikulčice–Kopčany. Vhodnými,
cielenými nekonvenčnými krajinárskymi
a architektonickými intervenciami predpokladá zhodnotenie obrovského potenciálu historickej krajiny cezhraničného
chráneného územia – Archeoparku Mikulčice-Kopčany.

Úlohou je navrhnúť kultivované prepojenie unikátnej prírody, štvorice významných národných kultúrnych pamiatok
(Kostol sv. Margity Antiochijskej, Žrebčína
Štít, revitalizovanej hospodárskej budovy
Kačenárne, barokového rybníka na odchyt
kačíc, prípadne neďalekého holíčskeho
zámku), pomôcť odlíšiť historické vrstvenie kultúrnej krajiny od predrománskych
dôb, cez barok až po súčasnosť, umocniť
zážitok s uchopenia živej histórie Veľkej
Moravy a barokových čias Márie Terézie,
neznehodnotiť barokovú krajinu a zároveň ju humanizovať vhodnými úpravami
a krajinnými intervenciami v podobe
komunikačných prepojení, verejných
priestranstiev, drobných stavieb v krajine, slúžiacich súčasnému človeku
a jeho moderným potrebám, prepojiť dve
národné siete cyklotrás.
Intervencie 2
Jedná sa o zásahy lokalizované na vytipovaných priľahlých pozemkoch na juhozápad a severovýchod od pamiatkovej
zóny, ktoré môžu byť vstupnou bránou do
históriou dýchajúcich území a môžu vytvárať pobytovú infraštruktúru s funkciami nadregionálneho významu, ktorá
v Kopčanoch chýba a ktorá je doplnkovou k jestvujúcim zámerom revitalizovaných historických objektov.
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Úloha preukáže možnosti výstavby objektov pre návštevníkov aj domácich obyvateľov, či profesijné komunity viazané
na prostredie. Súťažné návrhy budú indikovať pre zúčastnené samosprávy možnosti ďalšieho rozvoja nových športových,
kultúrnych, voľnočasových, pobytových
funkcií v navrhnutých objektoch, ktoré
môžu napomôcť k oživeniu outdoorovej
ekonomiky obce a turistickému ruchu
regiónu.
C/ MIESTO STAVBY
Lokalita, história a geografia
Región Záhorie je známy veľkou rôznorodosťou krajinných reliéfov, od rovinatých, cez mierne zvlnené, až po vrchovinný charakter Bielych a Malých Karpát.
Názov Záhorie pochádza z jeho polohy
za horami – Malými Karpatmi. Najstaršie historické záznamy obce Kopčany
pochádzajú z roku 1392. Obec je však
staršia nakoľko v 9. storočí boli Kopčany
súčasťou aglomerácie Mikulčice – dôležitého centra Veľkej Moravy. Obec má
nadmorskú výšku 160 m. n. m., plochy
21 829 kilometrov štvorcových a je súčasťou okresu Skalica v Trnavskom kraji.
Morfológia terénu pri obci Kopčany je
silne ovplyvnená meandrujúcou riekou
Morava, ktorá zároveň vytvára prirodzenú
hranicu s Českou republikou. Niva Moravy patrí do geomorfologických oblastí
Záhorská nížina a Juhomoravská panva,
ktoré sú súčasťou Viedenskej kotliny. Typické nivné trávnaté porasty sú unikátne
aj z toho hľadiska, že slúžia ako obrovská
čistiareň prostredia.

Lokalita patrí do územia pamiatkovej zóny
Kopčany a jej bezprostredného susedstva
a je symbolickým územím spoločnej histórie Čechov a Slovákov, je to akási hranica – nehranica tvorená riekou, ktorá na
ostrovoch vytvorených jej meandrovaním
v prostredí lužných lesov a nivných lúk
vytvorila podmienky pre vznik veľkomoravského hradiska a neskôr sídla rakúsko-uhorských panovníkov. Osídlený
komplex veľkomoravského hradiska
na Valoch medzi Kopčanmi a Mikulčicami mal náležitosti prvých stredovekých miest. Budovatelia sa inšpirovali
klasickými vzormi prinesenými zo stredomoria práve v polohe Holíča a Kopčian,
ktoré ležali na dôležitej križovatke obchodných a vojenských ciest. Panstvo Holíč aj sa tak na dlhú dobu stalo „výkladnou
skriňou“ rakúskeho cisárskeho domu,
ktorého súčasťou bol aj kopčiansky Žrebčín Štít a Kačenáreň s odchytovým rybníkom, ktorým má rozsiahla rekonštrukcia
prinavrátiť ich zašlú slávu.
Potenciál pozemkov
Pozemky pamiatkovej zóny (parcely A)
sú kultúrnou krajinou v prírodnom prostredí nivy rieky Morava je popretkávaná
vodnými tokmi / kanálmi Tvrdonice-Holíč, Struha, Kačí kanál, ktoré sú súčasťou
vodnej sústavy barokového rybníka na
odchyt kačíc. Sú lokalizované v prihraničnom území s obrovským potenciálom
zachovania kultúrneho dedičstva a podpory udržateľného turistického ruchu,
ktorý môže napomôcť zvýšeniu životnej
úrovne miestneho obyvateľstva práve
prezentáciou prírodného, kultúrneho
pamiatkového potenciálu, regionálnej

gastronómie, vinohradníctva a vinárstva,
folklóru a podobne s možnosťou citlivého
a zaujímavého architektonického dotvorenia krajiny, navrhnutia funkcií, ktoré
nebudú duplicitou k už navrhovanému
funkčnému využitiu Žrebčína a Kačenárne a zároveň nebudú konkurovať historickým objektom.
Vrstvy odlišných historických období
v Kopčanoch splývajú do jedného celku,
stráca sa ich jasné odlíšenie v priestore
a krajine, nie sú celkom využité možnosti
ich prezentácie verejnosti, ako aj prezentácie regionálnych špecifík aspoň spôsobom, aký vidíme na opačnom brehu
rieky Moravy v Mikulčiciach a priľahlých
obciach regiónu Podluží.
Priľahlé pozemky (parcely B) predstavujú
potenciálne možnosti situovania väčších
aj menších objektov z Intervencie 1 a 2.
D/ REGULAČNÉ PODMIENKY
Zadanie je výzvou v hľadaní kompromisu
medzi regulatívmi vyplývajúcimi z platných legislatívnych predpisov územia,
dotvárajúcich obraz o jeho významnosti
a hlavným cieľom ideovej krajinársko
– urbanisticko architektonickej súťaže,
ktorým je prinášanie inovatívnych pohľadov a odvážnych riešení, nových koncepcií
pre prezentáciu minulosti a pre turizmus
v 21. storočí minimálne spôsobom ako vidíme na moravskej strane, či v intenciách
započatých krajinných intervencií Ateliéru
AŽ Projekt (nominácia na cenu CE ZA AR).
Pozemok – základné regulatívy
Parcely prevažne pre Intervencie 1 sa
nachádzajú na území pamiatkovej zóny
Kopčany, priamo v území slovenskej
časti Archeoparku Mikulčice-Kopčany,
ktorá sa riadi Zásadami ochrany pamiatkovej zóny Kopčany (www.pamiatky.
sk/sk/page/zasady-ochrany-pz-kopcany). V rámci pamiatkovej zóny je
menšia lokalita – vyznačené červenou
líniou, ohraničujúca národné kultúrne
pamiatky Kostol, Kačenáreň a barokový
rybník, ktorá je nominovaná na zápis do
svetového zoznamu UNESCO (www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/Kopcany/0301-Kop-sektory.jpg).
Parcely prevažne pre Intervencie 1 sa
nachádzajú v pamiatkovej zóne nad vymedzeným územím Archeoparku až po
rieku Morava – vyznačené modrou líniou,
v potenciálne inundačnom území rieky
Morava, ktorého vyhlásenie sa stále aktualizuje, v súčasnej dobe však nie je schválené pre danú lokalitu žiadne inundačné
územie (www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/
povodne/inundacne-uzemia/).
Parcely v blízkosti starých riečnych ramien
možno považovať za zamokrené a zaplavované územie, a preto je vhodné prispôsobiť
tomu konštrukčné riešenia intervencií.

Vyznačenie parciel pre Intervencie 1 a 2
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Parcely prevažne pre Intervencie 2 sa
nachádzajú južným smerom od plánovaného záchytného parkoviska pre návštevníkov lokality – označené sivou líniou
(približne parcela 2474/2) v kontaktnej
polohe s Masarykovou ulicou – označené
žltou líniou (približne severným smerom
od parciel 3544 a 3543 až po hranicu
s pamiatkovou zónou).
Parcely pre Intervencie 2 by sa mohly
nachádzať na sever od objektu Žrebčína
– ohraničené žltou líniou, ktoré pôvodne
v územnom pláne zóny bolo definované
ako územie rekreácie a cestovného ruchu.
Niektoré parcely najmä v okolí odchytového rybníka a ostrovčekov lužných
lesov sú súčasťou chráneného vtáčieho
územia Záhorské Pomoravie v obci
Kopčany, vyhláseného Nariadením vlády
145/2015 Z. z.
(www.aspi.sk/products/lawText/1/84299/
1/2/nariadenie-c-145-2015-zz-ktorym-sa
-vyhlasuje-chranene-vtacie-uzemie
-zahorske-pomoravie/nariadenie-c-145
-2015-zz-ktorym-sa-vyhlasuje-chranene-vtacie-uzemie-zahorske-pomoravie)
Hranice ochranných pásiem všetkých
druhov sú vyznačené v grafickej časti
územného plánu obce Kopčany.
Návrhy riešení intervencií, nových
funkcií a objektov je nevyhnutné považovať za ideové, ktoré môžu napomôcť
zamysleniu nad možnosťami využitia
riešeného územia, prípadne môžu iniciovať zmenu územného plánu obce.
Jestvujúce miesta záujmu a ich nové
funkcie, ktoré získajú prebiehajúcou
rekonštrukciou
Kostol sv. Margity Antiochijskej ako
predrománsky kostolík je jednoloďovou
stavbou s presbytériom a je najstaršou
stavbou na Slovensku. Bol súčasťou
mikulčického sídliska Valy. Po zániku
hradiska pokračoval v jeho okolí život až
do 13. storočia. Kostol nesie aj drobné
prvky gotických a barokových úprav.
V súčasnosti nie je prístupný verejnosti
a prebiehajú na ňom reštaurátorské
práce.
Žrebčín Štít (www.kopcany.sk/obec/
historia/pamiatky/barokovy-zrebcinec-stit-12sk.html) bol založený v roku
1736 Františkom Štefanom vojvodom
Lotrinským a Máriou Teréziou bol povýšený na cisársky a kráľovský za účelom
chovu cisárskych koní. V priebehu svojej
významnej histórie slúžil aj iným účelom.
Po rozsiahlej rekonštrukcii objekt môže
slúžiť širokej verejnosti ako kultúrno
spoločenské a osvetové centrum s galériou, s centrom pre hipoterapiu, pre
ubytovacie kapacity, konferenčnú sálu,
reštauráciu, kaviareň.

Kačenáreň (www.kopcany.sk/obec/projekty/obnova-a-vyuzitie-barokoveho-objektu-kacenaren) je unikátnym historickým hospodárskym objektom, ktorý na
základe skúseností zahraničných odborníkov dal v roku 1749 postaviť František
Štefan I. Lotrinský. Jeho hospodárska
funkcia spojená s odchytom kačíc v neďalekom rybníku nebude revitalizáciou
prinavrátená. Plánované sú funkcie
informačnej kancelárie, expozície archeologických nálezov archeoparku,
predaja suvenírov, občerstvenia, technického a logistického zázemia Kostola
sv. Margity Antiochijskej, sociálneho
zázemia – toaliet.
Odchytový barokový rybník bol súčasťou prevádzky odchytu kačíc pre cisársky
dvor, ktorá trvala nepretržite 182 rokov.
Okolie obidvoch objektov je považované
za plochy s množstvom archeologických
nálezov aj z veľkomoravského obdobia.
Okolie rybníka je v súčasnej dobe vo
veľmi zlom stave – bez vody a zarastené
náletovými drevinami.
Bezhraničné územie veľkomoravského
Archeoparku s kostolom sv. Margity Antiochijskej a baroková krajina
s budovou bývalého cisárskeho Žrebčína a Kačenárne vytvárajú unikátny
priestor nadeurópskeho významu.
E/ STAVEBNÝ PROGRAM
A ODPORÚČANÉ FUNKCIE
Zadanie pozostáva z návrhu dvoch druhov intervencií, ktorých voľba a vzájomná
kombinácia je v plnej miere na rozhodnutí autora návrhu.
Funkčná a objektová skladba pre jednotlivé intervencie je odporúčaná a vyplývajúca z vyslovených i nevyslovených
potrieb obce Kopčany, tiež v závislosti
od trendov navrhovania podobných turistických lokalít nadregionálneho významu vo svete.
Intervencie 1
Predstavujú krajinárske riešenia a intervencie drobných stavieb, landscapovej architektúry a verejných priestorov
v krajine...
... komunikačné a imaginárne prepojenia medzi historickými vrstvami,
... odhalené dejiny – nekonvenčný spôsob prezentácie archeologického dedičstva lokálne na viacerých miestach
v krajine podľa potreby archeologického
prieskumu s možnosťou rôznej miery
participácie verejnosti,
... pozorovateľne prírody, pozorovateľne
vtáctva, kukátko do prírody,
... rozhľadňa,
... korzo nad krajinou a nad rybníkom lávky nad terénom nad úrovňou zaplavovaného územia,

... živý rybník (atraktívny aj bez kúpania
a člnkovania),
... prírodné sauny v krajine,
... zastavenia ako miesta oddychu a relaxu pre peších, cyklistov a pútnikov,
... drobná infraštruktúra prostredia (informačný systém, stanovištia pre bicykle).
Intervencie 2
Predstavujú krajinárske a architektonické riešenia väčšieho rozsahu v kombinácii s objektami rôznorodého funkčného využitia s multifunkčnou náplňou
intervencií, predstavujúcich pomyselnú
a symbolickú vstupnú bránu do územia
s bohatou históriou, akými sú Archeopark Mikulčice-Kopčany a obec Kopčany...
... rozhľadňa výnimočná svojim umiestnením, výškou, konštrukčným riešením,
umožňujúca výhľad na slovenskú aj
českú stranu,
... infocentrum obce Kopčany s priestorom pre tematické workshopy, detské
denné tábory, komunitné stretnutia,
... priestor / objekt pre príležitostné slávnosti (regionálne, cirkevné…),
... amfiteáter v krajine,
... prezentačné centrum lokálnych produktov – gastronómia a vinárska produkcia uznávaných vinárov z regiónu,
... požičovne športových potrieb,
... alternatívne a inovatívne formy prechodného bývania, či ubytovania pre
mladých,
... zážitkové bývanie – rekreačné ubytovacie kapacity – kemp pre konkrétnu
komunitu – útulňa – glamping – kemp
(tematické bývanie – živý skanzen Veľkej
Moravy),
... prenajímateľné priestory / objekty pre
komunitné a tematické workshopy (výtvarný plenér, archeológia),
... priestory / objekty pre co-working
(detašované pracoviská pre bádateľskú
činnosť, či zázemie pre terénne výskumy,
depozitár nálezového fondu z okolia),
... záchytné parkovisko
a mnohé ďalšie....
Minimálny požadovaný rozsah zadania
Každý súťažný návrh musí byť komplexným vyjadrením názoru o voľbe intervencií pre zdokonalenie obrazu chránenej
krajiny a pre potreby komplexnosti poskytovaných služieb pre turizmus s nadregionálnym významom. Nemusí však
považovať za nevyhnutné v obci Kopčany
uskutočňovať obidva druhy intervencií.
Každý súťažný návrh by sa mal venovať
vybraným intervenciám v rozsahu uspokojivo dokumentujúcom ich koncept,
lokalizáciu v rámci širších vzťahov, krajinárske a urbanistické riešenie priľahlého
územia a návrh design navrhovaných
prvkov, alebo architektonické a dispozičné riešenie navrhovaných objektov.
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F/ DOPRAVNÉ A KOMUNIKAČNÉ
RIEŠENIE

H/ EKOLÓGIA, UDRŽATEĽNOSŤ,
UNIVERZÁLNY DESIGN

Lokalita je prístupná z hlavnej dopravnej komunikácie prechádzajúcej
centrálnou časťou obce Kopčany. Parkovisko pre návštevníkov archeoparku
zatiaľ nejestvuje. Navrhované sú parkovacie plochy (vyznačené sivou) na
juhozápade obce v blízkosti Žrebčína
a na severovýchode obce pri vstupe do
pamiatkovej zóny od Masarykovej ulice.
Od Obecného úradu a Žrebčína vedie
náučný chodník cez zástavbu obce približne do stredu pamiatkovej zóny. Cez
pamiatkový zónu smerom k novovybudovanému cyklomostu Lávka Moravy
vedie cyklochodník z Holíča, ktorý je
súčasťou slovensko-moravskej siete
cyklotrás.

Progresívne architektonické riešenia ponúkajú možnosť použitia inteligentných
technológií a inovatívnych materiálov, alternatívnych spôsobov získavania energií
a ich úsporného a efektívneho využívania
v súlade so zásadami ekológie a trvalej
udržateľnosti rozvoja vo výstavbe.

G/ KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ
RIEŠENIE
Navrhnuté konštrukcie, použité materiály, stavebno systémy, či spôsob založenia objektov, nie je nijako obmedzovaný, je však priamo úmerný miestu,
zvolenému konceptu a účelu stavby, je
závislý od ich umiestnenia v zadanom
teréne. Stavby by mali byť ekologické
a mali by sa snažiť rešpektovať trvalo
udržateľný stav prírody, energií. Nevylučuje sa použitie sortimentu stavebných materiálov Xella – Ytong, Silka,
Fermacell a Multipor. Samostatné výkresy detailov konštrukčného systému
sa nepožadujú. Pri hodnotení návrhov
sa prihliada aj na inovatívne, či experimentálne riešenia.

I/ ZOPÁR MYŠLIENOK PRE INŠPIRÁCIU
Experimentujeme s
... landscapovými riešeniami vhodnými
pre historickú krajinu a novovznikajúci
verejný priestor v nej,
... multifunkčnosťou objektov, spájaním
funkcií (napríklad objekt rozhľadne ponúkajúci aj iné funkcie okrem vyhliadkovej),
... navrhnutím systému mobilných prvkov / objektov / skladačiek pre účely jednorazových aktivít / podujatí,
... realizáciou objektov či intervencií
formou monobloku alebo drobných stavieb a mobilných v krajine nad úrovňou
terénu, kvôli záplavovému územiu, konštrukčne jednoduchých riešení,
... ekológiou, udržateľnosťou, sebestačnosťou stavieb, nulovou uhlíkovou stopou.
Uvedomujme si
... genius loci riešenej lokality,
... presah historických období,
... symboliku spojenia dvoch štátov –
bezhraničné územie,
... fenomén rieky a vodných plôch,
... potreby moderného a udržateľného
turizmu.

Takmer na záver kľúčové slová alias
hash/mriežka a tag/označenie
#intervencie
#historická krajina
#archeopark
#pamiatky
#Kopčany
#Mikulčice
#Morava
#modularita
#landscape
#ekológia
#udržateľnosť
#nulová uhlíková stopa
... a ďalšie
J/ PRÍLOHY ZADANIA
Mapové podklady, fotogaléria,
prezentácie k téme, aktualizácie
Tvoria dôležitú súčasť zadania a sú k dispozícii po registrácii na stiahnutie na webových stránkach súťaže:
www.ytong.sk
www.ytong.cz
Mapové podklady, dáta sú formátoch
*.dwg terén v *.xml pre civil 3D, *.skp,
*.3ds, *.wrml, *.shp vizualizácia v 3D
PDF a ortofotomapy *.jpg *.jgw. *.3ds,
a *.wrml.
Súčasťou mapových podkladov je aj logo
spoločnosti Eurosense, ktoré je potrebné
používať pri všetkých výstupoch z dát spoločnosti s copyrightom – Ortofotomapa
(resp. 3D model) © Eurosense 2021.
Fotogaléria, prezentácie k téme a iné
relevantné informácie budú priebežne
dopĺňané.

UŽITOČNÉ LINKY

Katastrálne mapy
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/ease/basic/504459?pos=48.780385,17.101573,12
Územný plán obce Kopčany
www.kopcany.sk/obcan/uzemny-plan/
Zásady ochrany pamiatkovej zóny
www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/Kopcany/0101-Kop-text.pdf
http://ckz.kopcany.mpetrak.net/pages/cisarsky-a-kralovsky-zrebcin.html
www.facebook.com/Kostol-sv-Margity-Antiochijskej-1949070822036252/
www.nazahori.sk/skalica/item/4244-kostol-sv-margity-ktory-prechadza-rekonstrukciou-je-idealnym-miestom-na-vylety
https://a-static.projektn.sk/2020/11/2-vojenske-mapovanie-s-objektami.jpg

POĎAKOVANIE
Vypisovateľ súťaže ďakuje vedúcej Oddelenia stratégií a zahraničnej spolupráce Ing. Ide Antipovovej a starostovi obce Kopčany
Ing. Dušanovi Dubeckému za odbornú spoluprácu pri príprave súťaže a za poskytnutie odborných informácii k téme.
Mapové podklady zabezpečila spoločnosť Eurosense.
Zadanie pripravila doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (odborný garant súťaže).
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