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THE SITE
The site is located in Prague 4 in the cadastral area of Krč, 
specifically on plots number 1052/165, 1052/179 and 1052/3, 
which occupy a total area of 9 356 m2. 

The plots are in the cadastral area of Krč, next to the future 
Olbrachtova metro station, which will be the new centre of the 
locality.
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cadastral area plot number area/m2

Krč [727598] 1052/165 1237
1052/179 608
1052/3 7511
total  9356

BRIEF
The development project consists of rental apartments, offices, 
and services connected with the new metro station ‘s exit. The 
project will be owned by the investor and leased to the tenants. 
Therefore, the investor is interested in the design of a building 
with long-term efficient operation and a creative solution that 
will guarantee the energy label and real energy efficiency.

Primary function (over 50 % GFA) - rental apartments; Secondary 
function (approx. 30-40 % GFA) - standard A office areas with the 
possibility of use as flexible offices; Additional function (approx. 
10 % GFA) - services.

Today, it is possible to build 18,712 m2 of GFA in the area. The 
current zoning plan of the plot as “non-interfering production 
and services” will become illogical in the future with the 
construction of the new metro station D Olbrachtova; it is 
therefore necessary to initiate a change in the zoning plan, 
which will enable the creation of a contemporary, high quality 
building. The competition aims to prepare a basis for changing 
the zoning plan, which will consider the new metro station D 
as a local centre, and subsequently implement the proposed 
project in cooperation with the investor. We believe that this will 
create a dominant building of a high architectural level with an 
excellent ratio between the building ‘s price and value.

The architectural competition for a private client is inspired by a 
form of competitive dialogue and meets all essential parameters 
set by the Competition Rules of the Czech Chamber of Architects.

Based on an open call, an unlimited number of architect offices 
and teams are able to apply. A jury composed in the majority 
by independent experts will select 5 participants to create their 
proposals. These teams will tour the site and present and discuss 
their work in progress with the jury. They will also be able to 
present their final designs to the jury.

NOVÁ PANKRÁC LTD.

Nová Pankrác belongs to the VELSKA holding, which has been 
active in the Czech Republic since 2008. Their projects on the 
Czech real estate market include the Tetris office building from 
2013, the Prime Pankrác office building from 2017, and the 4U 
Living residential building from the same period. Another activity 
of the holding is the management of the projects by Velska Asset 
Management.

about VELSKA HOLIDING see more at: velska.cz



NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE  
soutěžní dialog 

[STR] 

PP.01 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA A SOUHLAS S UŽITÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

KONTAKTNÍ OSOBA 
osoba pověřená komunikací s tajemníkem soutěže a týmem 
organizátora v rámci soutěže 

…………….........……………….................................................................. 

…………….........……………….................................................................. 
jméno, e‐mail, telefon 

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE 
osoba/osoby, která/é splňují bod 4.1 Soutěžních podmínek a se 
kterou/kterými bude případně jednáno o následné zakázce 

…………….........………………..................................................................
jméno / název obchodní společnosti, IČO

…………….........………………..................................................................
adresa sídla 

…………….........………………..................................................................
e‐mail, datová schránka (pro české subjekty) 

…………….........……………….................................................................. 
telefon 

Bankovní spojení bude vyžádáno po 1. fázi soutěže od účastníků 
s nárokem na možné proplacení náhrad výloh spojených s účastí. 

DALŠÍ AUTOR/AUTOŘI 

…………….........……………….................................................................. 

…………….........……………….................................................................. 

…………….........……………….................................................................. 
jméno / název obchodní společnosti 

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY 
ostatní spolupracující osoby, které nejsou autory návrhu – 
například externí konzultanti, spolupracovníci, odborné profese 
atd. 

…………….........……………….................................................................. 

…………….........……………….................................................................. 
jméno / název obchodní společnosti 

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů o 
zpracování údajů (dále jen „GDPR“) 

 
Údaje budou zpracovány za účelem organizace Soutěže. 
Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátorem, osobní 
údaje však pro Organizátora mohou zpracovávat i třetí strany 
uvedené v podmínkách soutěže. Tyto údaje budou zpracovány 
maximálně po dobu 10 let. 

Tímto udělujete souhlas společnosti MOBA Studio s.r.o., se sídlem 
Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 IČ: 61459712, zapsané ve veřejném 
rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28202 (dále 
jen „Organizátor“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení“) zpracovávala tyto údaje a také osobní údaje potřebné pro 
registraci účastníků soutěže, bod 9.3 soutěžních podmínek; případně další 
osobní údaje uvedené v soutěžních dokumentech jako je: jméno/název 
všech autorů a spolupracujících osob, adresa, IČO, e‐mailová adresa, 
datová schránka, telefon, číslo účtu. 

Poučení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně tyto údaje 
jsou nutné pro běh Soutěže, a podle Nařízení máte právo vzít souhlas 
kdykoliv zpět a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje společnosti. Dále lze požadovat po zpracovateli informaci, jaké vaše 
osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si přístup 
k těmto údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě 
požadovat omezení zpracování, dále výmaz těchto osobních údajů a také 
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na 
soud. 

………………………………………………………………………………………………… 
datum a místo 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
podpis účastníka / účastníků, autorů a spolupracujících osob 

COMPETITION TIMETABLE
3. 5. 2021, 14:00 CET
deadline for submission of registration

5. 5. 2021
jury meeting - selection of participants

5. 5. 2021
invitation to participate in the competition

6. 5. 2021, 14:00 CET
signing of the NDA by selected participants in the competition

10. 5. 2021
workshop I - site visit
participation of all competitors without a jury

7. 6. 2021, 14:00 CET
volume of the building

18. 6. 2021, 14:00 CET
digital submission of the design

28. - 29. 6. 2021
workshop II - presentation of the design to the jury, including the deliv-
ery of printed panels and a eventually draft insertion model
participation of all competitors with the jury

7. 7. 2021
call for finalization of the proposal

10. 9. 2021, 14:00 CET
digital submission of final proposals

16. - 17. 9. 2021
workshop III - final evaluation from the jury, presentation of the pro-
posal to the jury, including the delivery of printed panels and a final
model
participation of all competitors with the jury

10. 2021
announcement of the result of the competition

PRIZES
1. prize: 1.200.000 CZK
2. prize: 800.000 CZK
3. prize: 400.000 CZK

Submitted proposals that meet the competition conditions but do 
not receive any prize will receive compensation in the amount of CZK 
300,000.

REGISTRATION
a) Title page “Statement of motivation”, consisting of maximum
200 words, where the contestant would present himself and
describe the motivation to participate in this competition.

b) Pages 2 and 3 with a header clearly identifying the partici-
pant: 2 reference projects displayed in any way. For reference
projects, the following information will be provided:

(1) name and location of the project,

(2) the author, or the team and collaborators,

(3) the date of the project and, where applicable, the year of the
successfully completed project phase from the zoning decision
to implementation - and at what stage the project is at,

(4) construction investor / contracting authority,

(5) the price of the construction, or the calculation / estimation
of investment costs.

c) Page 4: identification page (template PP.01)

d) Page 5: sworn statement (template PP.02). (If several sworn
statements are necessary, the pages can be added.).

WORKSHOP I
Preliminary study of the brief is assumed so that we can answer 
the questions on the spot. The workshop will include a presenta-
tion by the administrator in the presence of the investor. At the 
workshop there will be provided answers to questions and po-
tentially there would be enlarged scope of supporting materials. 
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NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE  
soutěžní dialog 

[STR] 

PP.02
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O splnění podmínek účasti  
Já, níže podepsaný ……..……………................................................................................, účastník, 
 
případně oprávněný zástupce právnické osoby ………………......................................... coby uchazeče o účast, 
 
v soutěži „NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE“, 
 
dokládám splnění podmínek 4.1 a), b) a c) prohlášením, že: 
a) jsem se já ani nikdo z autorů a spolupracujících osob nezúčastnil definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
b) nejsem já ani nikdo z autorů a spolupracujících osob řádným členem nebo náhradníkem poroty, tajemníkem soutěže, organizátorem soutěže návrhů 
nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; 
c) nejsem já ani nikdo z autorů a spolupracujících osob v partnerském nebo příbuzenském vztahu, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním
nadřízeným či spolupracovníkem osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků 
poroty, tajemníkem soutěže nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, kteří jsou uvedeni v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na 
členy zastupitelských a správních orgánů; 
d) jsem zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti), nebo mám oprávnění k podnikání pro
projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné povolání); 
e) splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. jsem dodavatel, 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké 
skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně 
případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného 
činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, 
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická 
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační 
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště, 

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních 
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato 
právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle 
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat 
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 

návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místo podnikání či bydliště dodavatele, 
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště

dodavatele, 
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních

předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento 
předpoklad na tyto osoby, 

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. 
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona

upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. 
 
Dále dokládám splnění podmínky 4.1 d) prohlášením, že já: 
jsem autorizovanou osobou 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 autorizovaným architektem podle práva příslušného státu, jehož jsem občanem nebo v němž 
mám své sídlo. 
Číslo autorizace…………………………………………………………..autorizaci vydala ………………………………………………….profesní organizace.  
 
Závazek k účasti v soutěži 
Já, níže podepsaný se tímto zavazuji k účasti v dalších fázi soutěže, definovaných v soutěžních podmínkách, v případě že budu vyzván. 

Datum: ………………….……………………….……  
………………….……………………………………………………. 

podpis 

STATEMENT 
OF 

MOTIVATION



WORKSHOP II
STEP I - DIGITAL SUBMISSION

A WEEK BEFORE THE PRESENTATION:

a) panels in PDF format resolution 300 dpi,

b) workbook in PDF format,

c) annotation of the design in DOC format,

d) completed document Identification data in XLS format,

e) a completed construction balance sheet in XLS format,

f) price offer for the scope of work in XLS format,

g) in the open format doc, docx in the change tracking mode, comments on 
the draft contract will be incorporated,

STEP II - PHYSICAL SUBMISSION ON THE DAY OF THE PRESENTATION:  

PANELS

The panels will be arranged on 4 panels of light material for exhibition purpo-
ses in B1 format (700 × 1000 mm), portrait orientation.

PANEL 1

a) 4 design visualizations from different perspectives - 1 main visualization 
and 3 additional

b) the overall situation of the proposed buildings with the surrounding public 
space and greenery, including the ground floor with the floor plan of the 1st 
floor with marked entrances and entrances (1: 500) 

PANEL 2

c) situation plan with wider neighbourhood (1: 500)

d) urban sections through buildings, including connections to the surrounding 
buildings in the east-west and north-south directions (1: 500)

PANEL 3

e) typical floor plans of floors with flats (1: 250); optionally 1. PP (1: 250)

PANEL 4

f) distant views - the exact positions will be determined by the jury in the 2nd 
phase

g) 4 orthogonal views of the site

h) possible further visualizations at the discretion of the participants

i) possible other proposed solution alternatives, maximum 2 alternative 
solutions

The panels will be marked on the lower edge with the inscription “NEW GATE 
OF OLBRACHTOVA II “and with the identification of the participant.

MODEL

Draft insertion model in 1: 500 scale - optional

WORKBOOK

The workbook will contain textual and graphical representations. It will be 
submitted in three A3 copies, with any number of pages.

The workbook will contain:

– title page;

– annotation of the design in the range of 500 characters incl. space;

– description of the chosen urban and architectural, operational and trans-
port solution in the range of 4000 characters incl. space;

– description of the chosen design and technical solution, taking into account 
the efficiency of operation in the range of 4000 characters incl. space;

– main information about the design (GFA, NFA of commercial premises, NFA 
of offices, NFA and the number of flats and the number of parking places);

– arbitrarily chosen exterior views best describing the design;

– all floor plans of the proposed building, especially the floor plan of the 
ground floor with its surroundings, as well as the floor plan of typical floors 
with flats, offices and commercial spaces, including the floor plan of the 
underground floors;

– a completed construction balance sheet (base P.04);

– price offer for the scope of work.

5 NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA

1 NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

4 VIZUALIZACE:
1 HLAVNÍ

3 DOPLŇKOVÉ

CELKOVÁ SITUACE ŘEŠENÍ STAVEB S 
OKOLNÍM VEŘEJNÝM PROSTOREM 

A ZELENÍ, VČETNĚ PARTERU S 
PŮDORYSEM 1. NP S VYZNAČENÝMI 

VSTUPY A VJEZDY (1:500)

B1

2 NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:1000)

B1

URBANISTICKÉ ŘEZY ZÁSTAVBOU, 
VČETNĚ NÁVAZNOSTÍ NA OKOLNÍ 
STAVBY SMĚR VÝCHOD–ZÁPAD A 

SEVER–JIH

3

TYPICKÉ PŮDORYSY PATER S BYTY (1:500), 
PŘÍPADNĚ 1. PP (1:500)

NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

B1

4 NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

 DÁLKOVÉ POHLEDY

4 ORTOGONÁLNÍ POHLEDY NA LOKALITU

případné další vizualizace dle uvážení 
účastníků

či další navržené alternativy řešení, 
maximálně 2 alternativní řešení
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panels can contain additional paintings and drawings 
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NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA

NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVANOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA



WORKSHOP III FINAL DESIGN
STEP I - DIGITAL SUBMISSION

A WEEK BEFORE THE PRESENTATION:

a) panels in PDF format resolution 300 dpi,

b) workbook in PDF format,

c) annotation of the design in DOC format,

d) completed document Identification data in XLS format,

e) a completed construction balance sheet in XLS format,

f) price offer for the scope of work in XLS format,

STEP II - PHYSICAL SUBMISSION ON THE DAY OF THE PRESENTATION:

PANELS

The panels will be arranged on 6 panels of light material for exhibition purposes 
in B1 format (700 × 1000 mm), portrait orientation.

PANEL 1

a) 4 visualizations of the project design from different perspectives - 1 main 
visualization and 3 additional

b) the overall situation of the solution of buildings with the surrounding public 
space and greenery, including the ground floor with the floor plan of the 1st 
floor with marked entrances and entrances (1:250)

PANEL 2

c) situation with wider neighbourhood (1: 500)

d) urban sections through buildings, including connections to the surrounding 
buildings in the east-west and north-south directions (1: 500)

PANEL 3

e) typical floor plans of flats with flats (1: 250); optionally 1. PP (1:250)

PANEL 4

f) distant views

g) 4 orthogonal views of the building, including the surrounding buildings

h) possible further visualizations at the discretion of the participants

PANEL 5

i) building energy concept

j) foundations of the building  due to metro tunnel situation

PANEL 6

k) visualization of the interior of the entrance areas

The panels will be marked on the lower edge with the inscription “NEW GATE 
OF OLBRACHTOVA - WORKSHOP II “and with the identification of the partici-
pant.

MODEL

Insertion final model in 1: 500 scale

WORKBOOK

The workbook will contain textual and graphical representations. It will be 
submitted in three A3 copies, with any number of pages.

The workbook will contain:

– title page;

– annotation of the design in the range of 500 characters incl. space;

– description of the chosen urban and architectural, operational and transport 
solution in the range of 4000 characters incl. space;

– description of the chosen construction and technical solution, taking into 
account the efficiency of operation in the range of 4000 characters incl. space;

– main information about the design (GFA, NFA of commercial premises, NFA of 
offices, NFA and the number of flats and the number of parking places);

- arbitrarily chosen exterior displays best describing the design;

- all floor plans of the proposed building, in particular the floor plan of the 
ground floor with its surroundings, as well as the floor plan of typical floors with 
flats, offices and commercial spaces, including the floor plan of the under-
ground floors;

– a completed construction balance sheet;

– price offer for the scope of work.
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4 VIZUALIZACE:
1 HLAVNÍ

3 DOPLŇKOVÉ

CELKOVÁ SITUACE ŘEŠENÍ STAVEB S 
OKOLNÍM VEŘEJNÝM PROSTOREM 

A ZELENÍ, VČETNĚ PARTERU S 
PŮDORYSEM 1. NP S VYZNAČENÝMI 

VSTUPY A VJEZDY (1:500)
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:1000)
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URBANISTICKÉ ŘEZY ZÁSTAVBOU, 
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ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

ZPŮSOB ZÁKLÁDÁNÍ BUDOVY S OHLEDEM 
NA BLÍZKOST METRA
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B1

LIBOVOLNÉ VIZUALIZACE INTERIÉRU

panely mohou obsahovat další libovolná zobrazení dle uvážení účastníka
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INDICATIVE TIMETABLE
2021 competition and signing a contract with the winner of the competition
2021 presentation of the result of the competition
2021 commencement of design work and changes to the zoning plan according to the winning design
2022 - 2024 change of zoning plan and project for land use permit
2025 project for building permit
2025 execution project
2026 - 2027 construction realization
2027 building opening

CCEA MOBA


