
NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA
ARCHITEKTONICKÝ SOUTĚŽNÍ DIALOG
P.01 ZADÁNÍ

CCEA MOBA



POROTA
NEZÁVISLÁ ČÁST
TINA SAABY /DK/

PASCAL MÜLLER /CH/

RADEK KOLAŘÍK /CZ/

VIKTORIE SOUČKOVÁ /CZ/  - NÁHRADNICE

JAN SCHINDLER /CZ/ - NÁHRADNÍK

ZÁVISLÁ ČÁST
OLEG ČEREMISIN

TOMÁŠ FENCL

IGOR ČEREMISIN - NÁHRADNÍK

DARIYA ČEREMISINA - NÁHRADNICE

LOKALITA
Řešené území se nachází v Praze 4 na katastrálním území Krč a 
konkrétně se rozkládá na parcelách číslo 1052/165, 1052/179 a 
1052/3, které zaujímají celkovou plochu 9 356 m2. 

Parcely se nachází v katastrálním území Krč vedle budoucí stanici 
metra Olbrachtova, která bude novým centrem lokality.
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Krč [727598] 1052/165 1237
1052/179 608
1052/3 7511
celkem  9356

ZADÁNÍ 
Developerský projekt s nájemními byty, kancelářemi a službami 
v návaznosti na výstup z nové stanice metra. Veškeré provozy 
budou dlouhodobě v majetku investora a budou pronajímané 
nájemcům. Zájmem investora je tedy návrh budovy s dlouhodo-
bě efektivním provozem a kreativním řešením, který zaručí ener-
getický štítek A i skutečnou energetickou efektivitu.

Primární funkce (přes 50 % HPP) – nájemní bydlení; Sekundární 
funkce (cca 30-40 % HPP) – administrativní plochy standardu A s 
možností řešení jako flexibilní kanceláře; Doplňková funkce (cca 
10 % HPP) – služby.

Dnes je možné v území postavit 18 712 m2 HPP. Stávající vyu-
žití parcely „nerušící výroba a služby se s výstavbou nové 
stanice metra D Olbrachtova stane do budoucna nelogickým, 
proto je potřeba iniciovat změnu územního plánu, která v místě 
umožní vznik soudobé, vysoce kvalitní stavby. Cílem soutěže je 
v první řadě připravit podklad pro změnu územního plánu, 
který zohled-ní novou stanici metra D jako lokální centrum, a 
následovně ve spolupráci s investorem navržený projekt 
realizovat. Věříme, že tím vznikne dominantní stavba vysoké 
architektonické úrovně s výborným poměrem mezi cenou a 
hodnotou stavby.

Architektonická soutěž pro soukromého zadavatele je 
inspirova-ná formou soutěžního dialogu a splňuje všechny 
důležité para-metry stanovené Soutěžním řádem České 
komory architektů.

Na základě otevřené výzvy se může přihlásit neomezený 
počet kanceláří a týmů, ze kterých porota složená z většiny z 
nezávis-lých odborníků vybere 5 účastníků, kteří rozpracují 
své návrhy. Pro tyto týmy bude uspořádaná prohlídka lokality a 
následně je-jich prezentace rozpracovanosti s diskuzí před 
porotou. Své finál-ní návrhy budou moci porotě rovněž 
prezentovat.

NOVÁ PANKRÁC S.R.O.

Nová Pankrác patří do holdingu VELSKA, který aktivně působí v 
České republice od roku 2008. K jejich realizovaným projektům 
na českém realitním trhu patří kancelářský objekt Tetris z 
roku 2013, kancelářský objekt Prime Pankrác z roku 2017 a ze 
stejné doby také rezidenční objekt 4U Living. Další činností je 
správa a pronájem prostor, o které se stará společnost Velska 
Asset Ma-nagement.

o VELSKA HOLDING více na: velska.cz

http://velska.cz


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 

TERMÍNY 
SOUTĚŽE
3. 5. 2021, 14:00 SEČ
lhůta pro podávání registrací

5. 5. 2021
jednání poroty  - zúžení účastníků

5. 5. 2021
výzva k účasti v soutěži

6. 5. 2021, 14:00 SEČ
podepsání NDA vybranými účastníky soutěže

10. 5. 2021
workshop I – návštěva místa
účast všech soutěžících bez poroty

7. 6. 2021, 14:00 SEČ
hmotové řešení budovy

18. 6. 2021, 14:00 SEČ
odevzdání návrhu digitálně

28. - 29. 6. 2021
workshop II - prezentace návrhu porotě, včetně dodání tištěných pan-
elů a možnost nezávazné prezentace pracovního modelu
účast všech soutěžících s porotou

7. 7. 2021
výzva k dopracování návrhu

10. 9. 2021, 14:00 SEČ
odevzdání finálních návrhů digitálně

16. - 17. 9. 2021
workshop III – finální hodnocení porotou, prezentace návrhu porotě
včetně dodání tištěných panelů a finálního modelu
účast všech soutěžících s porotou

10. 2021
vyhlášení výsledku soutěže

CENY A ODMĚNY
1. cena:  1.200.000 Kč
2. cena: 800.000 Kč
3. cena: 400.000 Kč

Podané návrhy, které splní soutěžní podmínky, ale nezískají žádnou 
cenu, obdrží náhradu ve výši 300.000 Kč.

REGISTRACE
a) Titulní strana “Statement of motivation” v délce 200 slov, kde
má soutěžící krátce popsat sebe a důvody, proč se chce do této
soutěže přihlásit.

b) Strany 2 a 3 s hlavičkou jasně identifikující účastníka: 2 re-
ferenční projekty zobrazené libovolnou prezentací. U projektů
budou uvedeny:

(1) název a místo projektu,

(2) autor, případně tým i spolupracující osoby,

(3) datum projektu a případně rok úspěšně zakončené projek-
tové fáze od územního rozhodnutí po realizaci – a v jaké fázi se
projekt nachází,

(4) investor stavby / zadavatel projektu,

(5) cena stavby, případně propočet / odhad investičních nákladů.

c) Strana 4: údaji o uchazeči o účast (vyplněný podklad PP.01)

d) Strana 5: čestné prohlášení (vyplněný podklad PP.02), kterým
uchazeč doloží splnění podmínek k účasti v soutěži.

WORKSHOP I
Předpokládá se předběžné nastudování zadání, abychom na 
místě mohli odpovídat na otázky. Součástí workshopu bude pre-
zentace ze strany administrátora za přítomností investora.  Na 
workshopu bude odpovídáno na dotazy a případně bude rozší-
řen okruh podkladů. 

STATEMENT 
OF 

MOTIVATION

PODKLAD 
PP.01

2 REFERENČNÍ PROJEKTY

PODKLAD 
PP.02
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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 



WORKSHOP II 
KROK I – DIGITÁLNÍ ODEVZDÁNÍ TÝDEN PŘED PREZENTACÍ:

a) panely ve formátu PDF rozlišení 300 dpi,

b) sešit ve formátu PDF,

c) anotaci návrhu ve formátu DOC,

d) vyplněný vzor Identifikační údaje ve formátu XLS,

e) vyplněnou tabulku bilancí stavby ve formátu XLS,

f) cenovou nabídku na rozsah prací ve formátu XLS,

g) v otevřeném formátu doc, doc. v režimu sledování změn budou 
zapracované komentáře k návrhu smlouvy,

KROK II – FYZICKÉ ODEVZDÁNÍ NA DEN PREZENTACE:  

PANELY

Panely budou uspořádány na 4 panelech z lehkého materiálu pro 
výstavní účely formátu B1 (700 × 1000 mm), orientace na výšku.

PANEL 1

a) 4 vizualizace návrhu z různých pohledů – 1 hlavní vizualizace a 3 
doplňkové

b) celková situace řešení staveb s okolním veřejným prostorem a 
zelení, včetně parteru s půdorysem 1. NP s vyznačenými vstupy a 
vjezdy (1:250)

PANEL 2

c) situaci širších vztahů (1:500)

d) urbanistické řezy zástavbou, včetně návazností na okolní stavby 
směr východ–západ a sever–jih (1:500)

PANEL 3

e) typické půdorysy pater s byty (1:250); případně 1. PP (1:250);

PANEL 4

f) dálkové pohledy – přesné pozice budou určeny porotou do 2. fáze

g) 4 ortogonální pohledy na lokalitu

h) případné další vizualizace dle uvážení účastníků

i) případné další navržené alternativy řešení, maximálně 2 alternativní 
řešení

Panely budou na spodním okraji označeny nápisem „NOVÁ BRÁNA 
OLBRACHTOVA – WORKSHOP II“ a identifikací účastníka.

MODEL

Vkládací pracovní model v měřítku 1:500, nezávazně

SEŠIT

Sešit bude obsahovat textová a grafická vyjádření. Bude odevzdán ve 
třech kopiích formátu A3, s libovolným počtem stránek.

Sešit bude obsahovat:

– titulní stránku;

– anotaci návrhu v rozsahu 500 znaků vč. mezer;

– popis zvoleného urbanistického a architektonického, provozního a 
dopravního řešení v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;

– popis zvoleného konstrukčního a technického řešení s přihlédnutím 
k efektivitě provozu v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;

– hlavní informace o návrhu (HPP, ČPP komerčních prostor, ČPP kan-
celáří, ČPP a počet bytů a počet parkovacích stání);

– libovolně zvolená exteriérová zobrazení nejlépe popisující návrh;

– všechny půdorysy navržené stavby, zejména půdorys přízemí s oko-
lím, dále půdorys typických podlaží s byty, kancelářemi a komerčními 
prostory, včetně půdorysu podzemních pater;

– vyplněnou tabulku bilancí stavby (podklad P. 04);

– cenovou nabídku na rozsah prací.
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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

B1

A3

panely mohou obsahovat další libovolná zobrazení dle uvážení účastníka

(1:500)

(1:250)
(1:250)
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NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVANOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA



WORKSHOP III FINÁLNÍ NÁVRH
KROK I - DIGITÁLNÍ ODEVZDÁNÍ TÝDEN PŘED PREZENTACÍ:

a) panely ve formátu PDF rozlišení 300 dpi,

b) sešit ve formátu PDF,

c) anotaci návrhu ve formátu DOC,

d) vyplněný vzor Identifikační údaje ve formátu XLS,

e) vyplněnou tabulku bilancí stavby ve formátu XLS,

f) cenovou nabídku na rozsah prací  ve formátu XLS, PDF,

KROK II - FYZICKÉ ODEVZDÁNÍ NA DEN PREZENTACE:  

PANELY

Panely budou uspořádány na 6 panelech, z lehkého materiálu pro 
výstavní účely, formátu B1 (700 × 1000 mm), orientace na výšku.

PANEL 1

a) 4 vizualizace návrhu z různých pohledů – 1 hlavní vizualizace a 3 
doplňkové

b) celkovou situaci řešení staveb s okolním veřejným prostorem a 
zelení, včetně parteru s půdorysem 1. NP s vyznačenými vstupy a 
vjezdy (1:250)

PANEL 2

c) situaci širších vztahů (1:500)

d) urbanistické řezy zástavbou, včetně návazností na okolní stavby směr 
východ–západ a sever–jih (1:500)

PANEL 3

e) typické půdorysy pater s byty (1:250); případně 1. PP (1:250);

PANEL 4

f) dálkové pohledy

g) 4 ortogonální pohledy na stavbu včetně okolní zástavby 

h) případné další vizualizace dle uvážení účastníků

PANEL 5

i) energetický koncept budovy

j) způsob zakládání budovy s ohledem na blízkost metra

PANEL 6

k) vizualizace interiéru vstupních prostor 

Panely budou na spodním okraji označeny nápisem  „NOVÁ BRÁNA OL-
BRACHTOVA - WORKSHOP III“ a identifikací účastníka.

MODEL

Vkládací finální model v měřítku 1:500

SEŠIT

Sešit bude obsahovat textová a grafická vyjádření. Bude odevzdán ve 
třech kopiích formátu A3, s libovolným počtem stránek.

Sešit bude obsahovat:

– titulní stránku;

– anotaci návrhu v rozsahu 500 znaků vč. mezer;

– popis zvoleného urbanistického a architektonického, provozního a 
dopravního řešení v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;

– popis zvoleného konstrukčního a technického řešení s přihlédnutím k 
efektivitě provozu v rozsahu 4000 znaků vč. mezer;

– hlavní informace o návrhu (HPP, ČPP komerčních prostor, ČPP 
kanceláří, ČPP a počet bytů a počet parkovacích stání);

– libovolně zvolená exteriérová zobrazení nejlépe popisující návrh;

– všechny půdorysy navržené stavby, zejména půdorys přízemí 
s okolím, dále půdorys typických podlaží s byty, kancelářemi a 
komerčními prostory, včetně půdorysu podzemních pater;

– vyplněnou tabulku bilancí stavby; 

– cenovou nabídku na rozsah prací.

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 STAVBU

B1

případné další vizualizace dle uvážení
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5 NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

B1

ENERGETICKÝ KONCEPT BUDOVY

ZPŮSOB ZÁKLÁDÁNÍ BUDOVY S OHLEDEM 
NA BLÍZKOST METRA

6 NOVÁ BRÁNA KRČE A PANKRÁCE

B1

LIBOVOLNÉ VIZUALIZACE INTERIÉRU

panely mohou obsahovat další libovolná zobrazení dle uvážení účastníka

5 NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA

A3

(1:250)
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(1:500)

(1:250)

NOVÁ BRÁNA OLBRACHTOVA
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ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU
2021   soutěž a podepsání smlouvy s vítězem soutěže
2021   prezentace výsledku soutěže
2021   zahájení projekčních prací a změny územního plánu dle vítězného návrhu
2022–2024  projekt k územnímu rozhodnutí a změna územního plánu
2025   projekt ke stavebnímu povolení
2025   realizační projekt
2026–2027  realizace stavby
2027   kolaudace stavby

CCEA MOBA


