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019 /  

Moje registrační číslo je xxxxxx, můžu se zúčastnit soutěže? Potřebuji se registrovat? Je vše v pořádku? 
K účasti v soutěži není třeba být registrován. Veškerá dokumentace je k dispozici na těchto odkazech: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=183911 
 http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti 
 
My regist number is xxxxxx, am i considered to compete? I need to any regist ? It is okay? 

It is not neccesary to be registered. All the competition documentation is available via these links: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=183911  
http://www.iprpraha.cz/competitionvictorysquare 
 

020 / 

Četl jsem výzvu k vaší designové soutěži: Domy by měly být navrhnuty pro rodiny, mladé páry s možností designových 
prvků pro větší skupiny. Celkově 3000. Co vše obsahuje 3000 jednotek? Rodinný dům, samostatný dům? Kolik kilometrů 
čtverečních mají být rodinné domy a samostatné domy? Chtěl bych využít domu z kartonu. Je to možné? Jsou náklady na 
kartonové domy vysoké? 
Předmět soutěže je popsán v bodě 2.1 soutěžních podmínek a také v kap. 1 soutěžního zadání. 
Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících 
pozemků. 
 
I read your competiton Derign Challenge: ' The houses should be designed for families,young couples with optional 
design elements for multiple or larger groups. As total of 3000 .... what is include 3000unit? Familiy house, single house 
and what include? How much square kilometres we build family house and single house? I want to use cardboard house . 
It is possible there? And Cardboard house cost is expensive there? 
The subject of the competition is described in the section 2.1 of competition conditions and chap. 1 of the competition 
brief. The subject of the proposal is to design a public space within the ownership of the City of Prague, not the 

development of the adjacent plots.  

 

021 / 

Jsem z Íránu. Můžu se účastnit vyhlášené soutěže na transformaci Vítězného náměstí? 
Viz odpověď na dotaz č. 008 a č. 002. 
 
I am from Iran. Can i Presence in " Prague Announces Competition for Transformation of Victory Square" ? 
See the aswer to question no. 008 and no. 002. 
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