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Vítězné náměstí je veřejný prostor, které svým významem zdaleka překračuje hranice Prahy 6. Reprezentuje historii a tradice a zároveň má za cíl stát 
se v budoucnu skutečným náměstím pro lidi - jak pro místní obyvatele, tak ostatní Pražany i další návštěvníky města. Otevřená plocha, orámovaná 
reprezentativními budovami, na rozhraní oblíbené rezidenční čtvrti a univerzitního kampusu, je díky jednoduchým zásahům povýšena na atraktivní a 
přívětivý městský prostor. Zcelením celé plochy náměstí souvislým dlážděným povrchem, který se inspiruje tradiční pražskou kamennou mozaikou, a 
překlenutím prostoru zelenou stromovou korunou vzniká jednotné náměstí s variabilním programem pro pestré uživatelské skupiny. Z dnešní křižovatky se 
tak stává náměstí pro všechny současné i budoucí generace.

Vítězné náměstí se nachází v centru Prahy 6, v oblíbené rezidenční čtvrti s klidnými zelenými ulicemi, vzkvétající gastronomickou scénou, renomovanými 
univerzitami a školami, obchody a lokálními podniky s celoměstským věhlasem. Náměstí bývá také jedním z prvních míst, se kterým návštěvníci Prahy 
často příchází do styku. Význam náměstí tak značně přesahuje hranice Dejvic i Prahy 6 a poskytuje příležitost stát se atraktivním městským veřejným 
prostorem. V současné době náměstí dominuje automobilová a autobusová dopravou, kterým je dávána přednost před pohybem a pobytem pěších v prostoru. 
Tradiční funkce náměstí jsou zatlačeny na jeho okraje či do přilehlých ulic a středová plocha je témeř celá okupována okružní křižovatkou, která odděluje 
jednotlivé části náměstí bez možnosti plynulého pohybu. Celý prostor se tak, nejen díky nedostupnému středu kruhového objezdu a nedostatku spojení, zdá 
nehostinnější, větší, prázdnější. Zmenšením radiusu okružní křižovatky, redukcí ploch infrastruktury, zavedením světelného řízení a zřízení nových spojení 
přes komunikace se fragmentované plochy náměstí mohou spojit v jeden celek bez narušení plynulosti dopravy. Aniž bychom oslabili formální geometrickou 
koncepci náměstí Antonína Engela z roku 1924, zaklenujeme středovou část náměstí měkkou stromovou korunou. Stromy rodu Gledistia několika kultivarů s 
průhlednou korunou a drobnými listy, které propouští dostatek světla a výrazně mění barvu v průběhu roku, jsou uspořádány v pravidelném rastru do kruhu, 
který přirozeně sjednocuje plochu náměstí a zároveň formuje zelené brány na náměstí z okolních ulic. Pravidelný rastr stromů s rozestupem 8 až 10 metrů 
posiluje hlavní osu náměstí (Technická - Dejvická ulice) a umožňuje vizuální kontakt přes celé náměstí. Posunutím zeleného kruhu ze středu náměstí po ose 
Evropská - Československé armády vytváříme v rámci jednotného prostoru rozmanité podmínky na jeho okrajích, které vybízí k různému využití vně i uvnitř 
symbolického kruhu.

Kontinuální dláždění velkoformátovými kamennými žulovými dlaždicemi v různých šedých odstínech spojuje náměstí v celek, který se rozpíná od kraje ke 
kraji, od fasády k fasádě okolních domů. Kompozice šedých tónů kamenné dlažby je rozdělena měkkými plochami pobytového trávníku, extenzivní zeleně a 
válcovaného stěrku jemné frakce, které zvyšují propustnost náměstí a zároveň vybízí k neformálnímu využití pod korunami stromů. Stromy, které poskytují 
vítaný stín zejména v horkých letních měsících, jsou vysázeny v pravidelném rastru s jednotným kořenovým prostorem, který je široký minimálně 4m a 
spojuje jednotlivé řady stromů v rastru. Jednotný kořenový prostor poskytuje dostatečný prostor pro růst zdravého kořenového systému a slouží také pro 
retenci a vsak dešťové vody z plochy náměstí, která je buď využita pro zavlažování stromů, nebo pomalu zavsakována. Severní části náměstí jsou spádovány 
do lokálních depresí a napojeny na samostatné retenční nádrže, kde je voda přečištěna a využita pro závlahu vegetačních ploch. Přebytečná dešťová voda 
je buď místně zavsáknuta, nebo pomalu odtéká dešťovou kanalizací. Pro závlahu v období extrémního sucha je kořenový prostor napojen na kapilárně 
zavěšený, kapkový závlahový systém.

Vítězné náměstí je významný městský 
veřejný prostor v centru Dejvic, orámovaný 
reprezentativními budovami zdaleka 
překračující hranice Prahy 6. Je to místo, které 
lze jednoduchými zásahy povýšit na atraktivní 
živoucí náměstí pro lidi.

Tak, jak je Vítězné náměstí součástí města, je i 
celé město součástí plochy náměstí v podobě 
abstraktní kamenné mozaiky, inspirované 
administrativním dělením Prahy na městské 
části a čtvrtě. Náměstí se tak stává veřejným 
prostorem pro všechny, fyzicky i psychicky.

Kamenné dláždění náměstí je doplněno 
o přírodní elementy, čerpající inspiraci ze 
vztahu města a krajiny. Plochu zaklenujeme 
prodyšnou stromovou střechou, která prostor 
objímá, sjednocuje a poskytuje zelené útočiště 
jak návštěvníkům, tak fauně a floře.

Vítězné náměstí je v současné době z velké části 
okupováno plochou silnic a parkovacích stání, 
které kvůli své značné ploše prostor rozdrobuje na 
malé izolované ostrovy. Celá plocha je tak těžce 
prostupná a nejen kvůli nedostupnému středu 
kruhového objezdu se zdá nehostinnější, větší, 
prázdnější.

Bez toho, aniž bychom oslabili striktní geometrii 
prostoru, navrženou profesorem Engelem, 
spojujeme v současnosti oddělené plochy náměstí 
v jeden celek a redukujeme plochy infrastruktury. 
Funkčnost dopravní sítě je zachována, ale v 
městském prostoru již nemá dominantní funkci.

Posunutím kruhu z absolutního středu formálně 
komponovaného prostoru po ose Evropská - 
Československé armády vytváříme rozmanité 
prostorové podmínky na jeho okrajích. Náměstí 
se tak stává jednotnou plochou, která ale vybízí k 
různému využití programu vně i uvnitř kruhu.

Díky jednotnému dláždění, které spojuje původně 
roztříštěné segmenty, je celý prostor náměstí 
sjednocený a rozpíná se od kraje ke kraji, od fasádě 
k fasádě.

V otevřeném flexibilním prostoru jsou umístněny 
tři architektonické objekty - pavilon, hřiště, lavička 
a otevřený flexibilní prostor, které aktivují náměstí, 
poskytují uživatelům unikátní zážitky z prostoru a 
zároveň slouží jako hlavní orientační body.

Kruh stromů, čtyři hlavní orientační body a jednotné 
kamenné dláždění spoluvytváří živoucí městské 
náměstí, které poskytuje prostor pro plánované i 
neplánované aktivity obyvatelům městské části 
i celé Prahy a navrací tak náměstí obyvatelům 
města.

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ PRO VŠECHNY

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ, SYMBOL PRAHY 6 MĚSTO KRAJINA ROZTŘÍŠTĚNÝ PROSTOR SJEDNOCENÁ PLOCHA POSUNUTÍ KRUHU OD KRAJE KE KRAJI ČTYŘI PILÍŘE ŽIVOUCÍ NÁMĚSTÍ

V otevřeném prostoru náměstí v blízkosti kruhu jsou umístněny tři architektonické objekty - lesní pavilon, skulpturální hřiště a komunitní lavička, které 
doplňuje otevřený flexibilní prostor pro dočasné události. Objekty aktivují a zabydlují prostor a slouží jako hlavní orientační body náměstí. Elementy v jasné 
barvě jsou sochařským městským nábytkem a přináší hravost a jedinečnou identitu celému náměstí. Dále jsou doplněny typovým pražským mobiliářem, 
který zvyšují komfort a využitelnost městského prostoru, např. lavičky v parku, kruhové lavice kolem existujících stromů nebo stojany na bicykly u stanic 
městské hromadné dopravy a klíčových bodů náměstí. Rastr stromů je symbolicky přerušen v místě Památníku československým vojákům z II. světové 
války, kde se souvislá koruna otevírá obloze. Kruh stromů, skulpturální objekty a jednotné dláždění společně vytváří atraktivní náměstí, které symbolicky 
navazuje na formální rozdělení prostoru a současně poskytuje neformální prostor pro aktivity plánované i neplánované všem obyvatelům městské části i 
celé Prahy.

Prostor náměstí je navrhován jako pěší zóna s limitovaným pohybem automobilů, s výjimkou zásobování, rezidentů objektů na náměstí a zásahových vozů 
(povolený vjezd se speciálním režimem). S ohledem na dobrou dostupnost hromadné dopravy jsou permanentní parkovací stání nahrazena zónou K+R 
a dočasnými parkovacími místy, která jsou napojena na pojízdný koridor podél objektů na hranách náměstí. Dvě nové pěší zóny, které navazují na ulice 
Technická a Dejvická, propojují prostor náměstí s okolím. Vybudováním obchvatu KES se doprava v Evropské ulici sníží, dopravní zatížení okružní křižovatky 
ale zůstane téměř totožné. Pro zlepšení pohybu na náměstí navrhujeme zřízení světelné signalizace okružní křižovatky i přilehlých komunikačních ramen 
(Evropská/Šolínova, Šolínova/Jugoslávských partyzánů), které zlepší plynulost pohybu v území. Díky SSZ je možné navrhnout nové přechody přes ulici 
Evropskou, které doplňující chybějící povrchové spojení mezi vstupy do metra (na náměstí a v nové zástavbě) v SZ a JZ kvadrantu. 
Oddělená cyklistická trasa je navržena po celé délce hlavních ulic. Stezka kopíruje vnější obvod kruhového objezdu a poskytuje efektivní spojení náměstí s 
okolím. Samostatná cyklostezka je vedena podél vozovky v úrovni chodníku k zajištění bezpečnosti jak cyklistů, tak pěších. Díky jednotnému bezbariérovému 
povrchu je cyklistická jízda v omezené míře povolena po celé ploše náměstí. Stojany na kola jsou umístěny ve strategických místech, zejména v blízkosti stanic 
hromadné dopravy a klíčových bodů na náměstí. S prodloužením tramvajové sítě do Suchdola a na Strahov bude počet linek autobusů na Vítězném náměstí 
v budoucnu významně snížen. Stanice těchto linek jsou přemístěny do ulice Šolínova, ze která se díky budoucí zástavbě v SZ kvadrantu a blízkosti vstupu 
do metra stává důležitá městská ulice. Ulice Šolínova zároveň slouží jako hlavní dopravní obsluha budoucí zástavby. Autobusová stanice mimoměstských 
autobusů v Evropské ulici je zachována a upravena. Návrh počítá s přemístěním všech vstupů/výstupů z vestibulu metra v severozápadním kvadrantu do 
nové zástavby s výstupem do prostoru náměstí i k autobusové stanici v Evropské ulici.
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Lavička svým tvarem a členitostí vybízí k různým způsobům využití a svou velikostí se stává jedinečným místem setkávání v nově zastavěné 
části náměstí. Lampy s nastavitelnou výškou osvětlovacích prvků umožňují vytvořit příjemnou a bezpečnou světelnou atmosféru.

Náměstí je koncipováno jako pěší zóna, s výjimkou redukované okružní křižovatky a 
limitovaného vjezdu po obvodu budov lemujících náměstí. Dopravní obsluha se může 
pohybovat v  pěších zónách pouze ve vymezených  koridorech a jen z  určitých směrů 
a v  omezené době, což znamená minimalizaci výskytu vozidel obsluhy mezi chodci. 
Stávající parkovací stání jsou nahrazena dočasnými místy pro zásobování. Vybudováním 
KES se automobilobé zatížení křižovatky znatelně nesníží a naopak vzroste pohyb chodců 
v území. Navrhujeme tak světelnou signalizaci celé okružní křižovatky, díky které je možné 
realizovat nové přechody přes Evropskou ulici, které zásadně zlepšují prostupnost v území 
a doplňují současný podchod metra. 

S vybudováním obchvatu KES se doprava v Evropské ulici mírně sníží, 
avšak dopravní zatížení okružní křižovatky zůstane téměř totožné. 
Předpokládaný obchvat náměstí Evropská - Gymnasijní - Svatovítská 
přinese ve výsledku je drobné odlehčení současnému stavu dopravy 
v JZ nároží Vítězného náměstí. Odlehčení funguje již dnes, a to v trase 
Milady Horákové – Pevnostní - Gymnasijní. Návrh drobně redukuje 
velikost okružní křižovatky a zmenšuje poloměr otáčení tramvajového 
vedení, ale funkční dopravní řešení je ponecháno. Pro zlepšení plynulosti 
dopravy i optimalizaci celkového pohybu na náměstí navrhujeme 
zřízení dynamické světelné signalizace okružní křižovatky i přilehlých 
komunikačních ramen (Evropská/Šolínova, Šolínova/Jugoslávských 
partyzánů), které mohou reagovat na aktuální dopravní situaci, případně 
mohou být vypnuty. 
Díky SSZ je možné navrhnout zásadní vstupy do řešení území - nové 
přechody přes ulici Evropskou, které zpřístupují a zajišťují pěší vazby ve 
vybraných místech náměstí, jež jsou dnes pěšímu provozu zapovězeny, 
a které vhodně doplňují nedostatečné povrchové spojení mezi vstupy 
do metra (na náměstí a v nové zástavbě) v SZ a JZ kvadrantu. Důvodem 
jsou nejen výhledově se zvyšující intenzity dopravního zatížení na 
náměstí (i po realizaci „JZ obchvatu Gymnasijní – Pevnostní“), ale též 
přecházení vždy přes dva souběžné jízdní pruhy, resp. velmi vytížená 
jednopruhová ramena (Svatovítská, jejíž šíři limituje vzdálenost fasád 
na jihu náměstí). Toto zesílení dopravně-bezpečnostního řešení je 
logické v  případě povýšení Vítězného náměstí z  převážně dopravní 
funkce na funkci pobytovou.
Důležitým prvkem návrhu je vnější jednosměrný prstenec pro 
cyklistickou dopravu, který navazuje na cyklistické pásy podél hlavních 
os směřující z náměstí. Ruší se místní obslužné komunikace podél 
fasád, tyto plochy se zcelují na pěší zóny s povoleným vjezdem jízdních 
kol a omezeně i dopravní obsluhy, resp. zásobování. S dostavbou SZ 
části náměstí je logicky doplňován i pohyb pěších ve všech důležitých 
osách, včetně příčných vazeb. Pro chodce se na náměstí zásadním 
způsobem rozšiřují pochozí a pobytové plochy, doplňují se všechny 
zásadní logické příčné vazby přes všechny uliční osy vstupující na 
náměstí, a to jak podél křižovatky, tak po obvodě náměstí. Z  důvodu 
přecházení přes dva jízdní pruhy a očekávanému zvýšenému pohybu 
chodců v celém území jsou přechody řízeny světelnými signály stejně 
jako okružní křižovatka, vše koordinovaně. Veškeré komunikace a plochy 
budou vybaveny odpovídajícími orientačními prvky pro nevidomé, celé 
náměstí bude řešeno bezbariérově.

S prodloužením tramvajové sítě do Suchdola a na Strahov bude počet 
linek autobusů na Vítězném náměstí v budoucnu významně snížen. Do 
doby výstavby tramvajových linek na Suchdol a Strahov bude nutné 
zachovat současné kapacitní řešení autobusové dopravy, současný 
terminál lze ale dočasně řešit právě v  rámci profilů ulic Evropská a 
Šolínova, kam budou stanice linek na Strahov a Suchdol přemístěny. 
Je třeba upravit pravé odbočení ze zálivu Evropské do Šolínovy, aby 
šlo kapacitně využít stanoviště autobusu právě v Evropské ulici. 
Tramvajové tratě jsou ponechávány cca v současných polohách včetně 
zastávek, doplňuje se přecházení a ostrůvky, poloměr otáčení je v rámci 
úpravy řešení okružní křižovatky zmenšen.
S výstavbou tratě na Suchdol lze zrušit současný autobusový terminál u 
výstupu z metra, neboť trať na Strahov bude znamenat zásadní úbytek 
v  Šolínově ulici. Postupné rušení linek bude doprovázet nahrazování 
zastávek např. možnostmi pro K+R v  blízkosti vstupu do metra, 
zásobování či parkování osobních vozidel rezidentů. Z ulice Šolínovy se 
díky budoucí zástavbě v SZ kvadrantu, budoucímu úbytku autobusových 
linek a blízkosti vstupu do metra stává důležitá městská ulice, která 
zároveň slouží jako hlavní dopravní obsluha budoucí zástavby v místě.
Výstupy z  vestibula metra v JZ kvadrantu je zachován, návrh 
počítá s přemístěním všech vstupů/výstupů z vestibulu metra v 
severozápadním kvadrantu do nové zástavby s výstupem do prostoru 
náměstí i k autobusové stanici v Evropské ulici. V případě technicko-
ekonomické realizovatelnosti doporučujeme zvážit výstavbu nového 
vstupu do metra v  kvadrantu u Dejvické ulice (prodloužení vestibulu 
pod Svatovítskou ulicí) s minimalistickou povrchovou formou vstupu, 
který zásadním způsobem zlepší pohyb v území a doplní chybějící 
spojení vestibulu metra s okolím Náměstí svobody a vzdálenějších 
částí Bubenče. Toto řešení může znamenat významné odlehčení dnes 
signalizovaného přechodu přes Svatovítskou ulici a posílí důležité 
přestupní vazby metro - tramvaj - autobus v území.

Plocha náměstí je dlážděna souvislým povrchem z velkoformátové kamenné žulové dlažby 
v různých šedých odstínech a řezané žulové mozaiky. Velkoformátová dlažba je navržena 
zejména na perimetru náměstí pro hladký pohyb podél jeho okrajů, řezaná dlažba z téhož 
materiálu s hladkým povrchem doplňuje dlažbu na cyklostezkách. Ve vnitřních částech 
je dláždění rozděleno propustnými plochami  pobytového trávníku, extenzivní zeleně a 
válcovaného stěrku jemné frakce. Propustné povrchy zlepšují vsakovací schopnosti a 
poskytují vítanou alternativu k formálním prostorům náměstí. Celé náměstí bude řešeno 
bezbariérově.

Díky prodloužení tramvajové sítě do Suchdola a na Strahov bude počet linek autobusů 
na Vítězném náměstí významně snížen a současný autobusový terminál zrušen. Stanice 
těchto linek jsou přemístěny do ulice Šolínova, která se díky nové zástavbě a blízkosti 
vstupů do metra stává důležitou městskou ulicí, autobusová stanice mimoměstských 
autobusů v Evropské ulici je zachována a redukována. Návrh počítá s přemístěním všech 
vstupů/výstupů z vestibulu metra v severozápadním kvadrantu do nové zástavby, výstup 
v JZ kvadrantu je zachován (je možné výstup rozšířit a doplnit výtahem či prodloužit a 
zřidit nový výstup v JV kvadrantu směrem k Dejvické). Tramvajová trať je ponechávána v 
současných polohách včetně zastávek, jsou doplněny nové přechody a ostrůvky.

Na náměstí je v rámci udržitelného rozvoje navržen decentralizovaného systému 
odvodňování. Nepropustné povrchy jsou spádovány do jednotlivých kořenových prostorů 
stromů na náměstí, kde je voda zadržena a postupně se vsakuje do systému. V nejníže 
položených částech náměstí, které nelze technologicky napojit na retenční kořenový prostor, 
jsou navrženy podzemní nádrže, kde je voda přečištěna a využita na závlahu vegetačních 
ploch. V případě překročené kapacity nádrže je přebytečná dešťová voda buď zavsáknuta, 
nebo pomalu odtéká dešťovou kanalizací, na kterou je systém napojen. V období sucha je 
kořenový prostor napojen na kapilárně zavěšený, kapkový závlahový systém.

Alternativní mobilita je jedním z klíčů pro lepší život ve městě, proto navrhujeme oddělenou 
cyklistickou trasu po celé délce hlavních ulic ve všech směrech. Stezka kopíruje vnější 
obvod kruhového objezdu a poskytuje efektivní spojení náměstí s okolím celoměstského a 
čtvrťového významu. Okružní i sousední křižovatky budou dle potřeby vybaveny signalizací 
pro cyklisty vč. detekce (pro případné řešení zelené vlny na 20 km/h). Díky jednotnému 
povrchu je jízda v omezené míře povolena po celé ploše náměstí, avšak musí dbát 
preference pěšího provozu (pěší zóna s povoleným vjezdem kol). Všechny vstupy do metra 
a zastávky veřejné dopravy jsou vybaveny běžnými stojany na kola, v blízkosti důležitých 
bodů a v menších počtech doplňují mobiliář podél všech parterů.

Stromy hrají v návrhu zásadní roli. Existující stromy vysoké hodnoty podél okraje 
náměstí jsou zachovány a jejich stanoviště upravena. Velká část náměstí je “zaklenuta” 
korunou stromů rodu Gleditsia v několika kultivarech. Stromy jsou uspořádány do kruhu 
v pravidelném rastru s rozestupem 8 až 10 metrů, který zdůrazňuje osu symetrie náměstí 
a umožňuje vizuální kontakt přes celé náměstí. Velkorysý rastr dovoluje plynulý pohyb po 
náměstí a poskytuje prostor pro flexibilní využití. Gleditsie s průhlednou korunou a útlým 
kmenem poskytují vítaný stín a zároveň díky jemnému olistění propouští dostatečné 
množství světla. Gleditsie dobře snáší sucho, proto se hodí do městského prostředí.
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POHLED B - FLEXIBILNÍ PLOCHA
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DETAIL NÁMĚSTÍ 1

Flexibilní část náměstí umožňuje pořádání komunitních setkání, veřejných akcí, koncertů, promítání filmů pod širým nebem nebo 
farmářských trhů. Stromy dodávají místu různou atmosféru v průběhu ročních období.
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Otevřená flexibilní plocha náměstí na prodloužení pěší zóny v Dejvické ulici je 
místem pro pořádání komunitních setkání, veřejných akcí, koncertů, promítání filmů 
pod širým nebem nebo velmi populárních farmářských trhů. Otevřená plocha s 
kamennou dlažbou a určenými místy pro napojení na sítě je navázána na pěší zónu 
s limitovaným automobilovým provozem a zároveň chráněna od okružní křižovatky 
řadami stromů. Existující stromy v této části náměstí jsou opatřeny kruhovými 
lavičkami, pod stromy jsou volně umístěny pražské židle a stolky.

Komunitní lavička v blízkosti nové zástavby a univerzitního kampusu je místo pro 
plánovaná setkávání a náhodná střetnutí, ale zároveň i místem pro rozjímání nebo 
klidný oběd pod korunami stromů s výhledem na rušné okolí. V těsné blízkosti 
nového vstupu do vestibulu metra a na hlavní ose náměstí je skulpturální lavička 
z masivního ohýbaného ocelového plechu s nátěrem v oranžové barvě jedním z 
důležitých orientačních bodu.

Drobná nuance v topografii náměstí je využita jako interaktivní vodní prvek, který 
je součástí decentralizovaného systému odvodňování celého náměstí. Terénní 
prohlubeň zachycuje a zadržuje dešťovou vodu a udržuje stálou minimální hladinu, 
zatímco přebytečná voda pomalu odtéká do jednotného kořenového prostoru, na 
který je napojena. Vodní plocha tak reaguje na intenzitu srážek a počasí a mění se 
současně s ním, jak se voda pomalu vsakuje nebo odpařuje.

V blízkosti stávající tramvajové zastávky Vítězné náměstí rozprostírá svou širokou 
střechu nově navržený pavilon s kavárnou a sociálním zařízením. Perforovaná 
střecha, která umožňuje korunám stromů prorůstat skrz kulaté otvory, poskytuje 
přístřeší jak lidem čekajícím na tramvaj, tak kolemjdoucím. Jednoduchá montovaná 
ocelová konstrukce s transparentním objektem kavárny zároveň vybízí ke trávení 
volného času v blízkosti rušného dopravního uzlu.

Kvůli podzemnímu vedení infrastruktury, malé vrstvě zeminy na vestibulu metra a 
různým povrchům na náměstí navrhujeme několik způsobů výsadby stromů. V místech 
s dostatečným prostorem pro kořenový systém navrhujeme tradiční způsob sázení do 
země do jednotného kořenového prostoru. Stromy jsou vysazovány ve všech površích 
- ve štěrku, trávě a dlažbě - bez stromové mříže s pochozí štěrkovou vrstvou. V místě, 
kde není dostatečná hloubka zeminy či kořenový bal zasahuje do ochranné zóny 
infrastruktury, vysazujeme stromy do mohutných nádob. Díky tomu je zachován formální 
rastr stromů v symbolickém kruhu, s výjimkou zachovávaných existujících stromů, které 
se stávají součástí lesa nebo jej doplňují na okrajích náměstí.

Skulpturální dětské hřiště, které je umístěno u travnaté plochy ve východní 
části náměstí, je místem pro dětskou radost a veselí. Jemné křivky monolitické 
konstrukce s měkkým gumovým povrchem s integrovanými funkcemi, jako např. 
trampolína nebo lezecká stěna, motivují k prozkoumávání a spontánním hrám. 
Přilehlá zelená plocha v těsné blízkosti hřiště vybízí jak k pasivnímu odpočinku 
nebo piknikům, tak k aktivnímu trávení času.
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EXISTUJÍCÍ STROMY

SMĚR ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY

ZELEŇ DO ULICPODZEMNÍ ZÁSOBÁRNA DEŠŤOVÉ VODY

PROPUSTNÝ POVRCHPODPORA LOKÁLNÍ BIODIVERSITY

JEDNOTNÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM

SNÍŽENÍ PRAŠNOSTIINTERAKTIVNÍ VODNÍ PLOCHA

PŘÍRODNÍ STÍNĚNÍ

ZNOVUVYUŽITÍ LOKÁLNÍCH ZDROJŮ

EXISTUJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY NA PERIMETRU 
NÁMĚSTÍ SLOUŽÍ JAKO VÝZVAMNÉ ORIENTAČNÍ 
BODY NA NÁMĚSTÍ A MÍSTA K SETKÁVÁNÍ. 
STROMY VE FLEXIBILNÍ ČÁSTI PROSTORU JSOU 
OPATŘENY KULATÝMI LAVIČKY, PODPORUJÍCÍMI 
INTERAKCI MEZI NÁVŠTĚVNÍKY

NEPROPUSTNÝ POVRCH NÁMĚSTÍ (DLAŽBA) 
JE SPÁDOVÁN DO JEDNOTNÝCH KOŘENOVÝCH 
PROSTORŮ STROMŮ - VSAKOVACÍCH RÝH 
- NA NÁMĚSTÍ, KDE JE VODA ZADRŽENA A 
VSÁKNUTA. DÍKY TOMU JE DÉŠŤ Z POVRCH 
NÁMĚSTÍ BĚHEM SRÁŽEK RYCHLE ODVEDEN DO 
AKUMULAČNÍCH PROSTOR A NEZŮSTÁVÁ TAK 
VE VEŘEJNÉM PROSTORU.

NOVÉ STROMY V PĚŠÍCH ZÓNÁCH POZITIVNĚ 
ZLEPŠUJÍ MĚSTSKÉ PROSTŘEDÍ - POSKYTUJÍ 
VÍTANÝ STÍN, SNIŽUJÍ TEPLOTU POVRCHŮ, 
ROZPTYLUJÍ ZVUK A ZMENŠUJÍ OZVĚNU 
A ZACHYTÁVAJÍ PRACH A NEČISTOTY ZE 
VZDUCHU. ZÁROVEŇ ESTETICKY POZITIVNĚ 

PŮSOBÍ NA OBYVATELE MĚSTA.

VODA Z TĚCH ČÁSTÍ NÁMĚSTÍ, KTERÉ NEJSOU 
NAPOJENY NA JEDNOTNÝ KOŘENOVÝ PROSTOR, 
JE ZADRŽENA V PODZEMNÍCH TANCÍCH. 
ODTUD JE BUĎ VYUŽITA NA ZÁVLAHU, POMALU 
ZAVSÁKNUTA NEBO ODTÉKÁ DEŠŤOVOU 
KANALIZACÍ.

VELKÁ ČÁST NÁMĚSTÍ JE POKRYTA 
PROPUSTNÝM MATERIÁLEM, JAKO JE ŠTĚRK 
NEBO TRÁVNÍK. TYTO ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
UMOŽŇUJÍ PLOŠNÉ ZAVSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ 
VODY A ZÁROVEŇ ZMÍRŇUJÍ VLIVY TEPELNÉHO 
OSTROVA NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ.

NOVÉ VEGETAČNÍ PLOCHY A ZACHOVANÉ 
EXISTUJÍCÍ STROMY NA OKRAJÍCH NÁMĚSTÍ 
PODPORUJÍ MÍSTNÍ BIODIVERZITU A POSKYTUJÍ 
HABITAT PRO MÍSTNÍ FAUNU A FLORU.

NOVÉ STROMY V PRAVIDELNÉM RASTRU 
JSOU PĚSTOVÁNY VE SPOJITÉM KOŘENOVÉM 
PROSTORU. TEN POSKYTUJE KOŘENŮM 
DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO SPRÁVNÝ RŮST A 
ZADRŽUJE DEŠŤOVOU VODU Z NÁMĚSTÍ, KTERÁ  
ZÁROVEŇ STROMY ZAVLAŽUJE.

STROMY PODÉL RUŠNÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 
SVÝMI DROBNÝMI LISTY ZACHYCUJÍ PRACH Z 
VOZOVKY, ČÍMŽ ZLEPŠUJÍ KVALITU OKOLNÍHO 
VZDUCHU. KORUNY STROMŮ TAKÉ ROZPTYLUJÍ 
ZVUK, SNIŽUJÍ OZVĚNU A POMÁHAJÍ TAK 
VYTVOŘIT ZVUKOVOU POHODU NA NÁMĚSTÍ.

DROBNÁ NUANCE V TOPOGRAFII SLOUŽÍ JAKO 
INTERAKTIVNÍ VODNÍ PLOCHA, KTERÁ REAGUJE 
NA ZMĚNU POČASÍ A INTENZITU SRÁŽEK. 
DEŠŤOVÁ VODA SE VELMI POMALU VSAKUJE 
SPÁRAMI V DLÁŽDĚNÍ A ZŮSTÁVÁ NA NÁMĚSTÍ 
JAKO VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍ DÉŠŤ A MÍSTO 
KE SPONTÁNNÍM HRÁM.

NOVÉ STROMY NA NÁMĚSTÍ POSKYTUJÍ 
PŘIROZENÝ STÍN, SNIŽUJÍ TEPLOTU 
POVRCHU, ČÍMŽ OCHLAZUJÍ TAK PROSTOR 
POD KORUNOU, ČÍMŽ MÍSTNĚ SNIŽUJÍ VLIV 
MĚSTSKÉHO TEPELNÉHO OSTROVA. V ZIMĚ 
NAOPAK DOVOLUJÍ SLUNEČNÍM PAPRSKŮM 
PRONIKNOUT SKRZ VĚTVE.

DĚŠTOVÁ VODA JE Z DLÁŽDĚNÝCH PLOCH 
NÁMĚSTÍ SVEDENA DO PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ, 
KDE JE PŘEČIŠTĚNA A VYUŽITA K LOKÁLNÍ 
ZÁVLAZE VEGETACE A ZELENÝCH PLOCH. DÍKY 
VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY, KTERÁ SE ZADRŽUJE 
V RÁMCI DECENTRALIZOVANÉHO SYSTÉMU 
ODVODNĚNÍ NA NÁMĚSTÍ, SE ZNATELNĚ SNÍŽÍ 
NÁKLADY NA ZAVLAŽOVÁNÍ.

RETENČNÍ NÁDRŽPOVRCH NÁMĚSTÍ - VELKOFORMÁTOVÁ 
KAMENNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA
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PROSTOR

EXTENZIVNÍ ZÁHON S TRVALKAMI CYKLOSTEZKA - ŘEZANÁ 
ŽULOVÁ DLAŽBA

POVRCH NÁMĚSTÍ -  PROPUSTNÁ 
KAMENNÁ DLAŽBA

POVRCH NÁMĚSTÍ - VELKOFORMÁTOVÁ 
KAMENNÁ ŽULOVÁ DLAŽBA

Aktivní parter okolních budov na perimetru náměstí je přes dlážděný povrch pěší zóny propojen s vnitřními částmi veřejného prostoru s pobytovým 
trávníkem a propustným štěrkových povrchem. Navržený herní objekt vybízí k interakci všechny věkové skupiny.
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EXISTUJÍCÍ VODOVODNÍ ŘADY - BEZE ZMĚNY

EXISTUJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŘADY - BEZE ZMĚNYPŘESUN OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY, SSZ

PŘESUN AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU

ETAPA 1: SZ KVADRANT

ETAPA 2: JV KVADRANT

ZACHOVÁVANÝ VSTUP V JZ KVADRANTU

ETAPA 3: JZ KVADRANT

RUŠENÝ (PŘESOUVANÝ) VSTUP

ETAPA 4: SV KVADRANT

NOVÝ (PŘESUNUTÝ) VSTUP


