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Dlážděný povrch - dopravně zklidněná komunikace

Dlážděný povrch - pěší zóna

Tráva prorůstající dlažbou

Souvisle zatravněná plocha

Existující stromy

Nové stromy

Příklady oživení parteru městským mobiliářem

Kameny, jiné přírodní prvky

Situace 1:750

Předkládaný návrh výrazně nemění dopravní uspořádání ítězného náměstí, 
ale zásadně mění jeho veřejný prostor tak, aby mohl být v maximální možné 
míře zabydlen  a využit obyvateli a návštěvníky Dejvic k různorodým innostem  

ílem je vytvořit takové řešení, které respektuje nároky na dopravu, ale přitom 
umož uje využití prostoru skute ně jako náměstí a ne jako pouhé dopravní 
křižovatky  Návrh vhodně kombinuje D, motorovou a cyklistickou dopravu 
a novou pěší zónu v jeden un ující celek, který respektuje hmotovou re ulaci 
a eometrickou osnovu náměstí navrženou  En elem

Celková koncepce 
Plocha náměstí tvaru podkovy je rozdělena pomyslným rastrem na se menty jež 
kombinují pravo hlé lenění města v jihovýchodní ásti a oblouk na severozápadě  
obr   Tento rastr je přepsán do vzoru dláždění pobytové zóny náměstí, 

kterou vhodně opticky ra mentuje a navazuje tím také na tradi ní motivy štípané 
pražské mozaiky z  let  století  harakter volné vydlážděné plochy umož uje 
dle potřeby umístění do asného městského mobiliáře, sezónních atrakcí nebo 
drobných xních staveb různého charakteru Posilujeme pobytové, spole enské a reprezentativní unkce náměstí a vytváříme 

živý parter po celém jeho obvodu umož ující umístění ostrůvků zeleně, 
předzahrádek, mobiliáře, ale také parkování a cyklistických stezek  zniká 
městské korzo jež spojuje ulici Dejvickou a Technickou

 našem návrhu ilustrujeme jednu z mnoha variant oživení prostoru náměstí  
 vy stění ulice Dejvické do  kvadrantu náměstí převažuje pěší zóna se 

zahrádkami restaurací a kavárenský život   S  kvadrantu převažuje téma aktivní 
rekreace všech věkových skupin  proléza ky, pin -pon ové stoly, petan ue, vodní 
atrakce atp  Plocha v S  kvadrantu v sousedství autobusového nádraží je bránou 
do univerzitního kampusu a je vhodná pro do asné experimentální pavilony 
vysokých škol, do asná umělecká díla kombinovaná s místem pro sezení  lice 
Technická v ásti nové zástavby sousedící s náměstím je ideálním místem pro 
armářské trhy a jiné akce podobného charakteru, které zde již mají svou tradici  

 kvadrantu dominuje pomník eskoslovenským vojákům, doplněný parkovou 
pravou, lavi kami nebo příležitostnou divadelní a ře nickou scénou

Pohyb pěších a pěší zóny
šechny ásti náměstí jsou mezi sebou bezbariérově propojeny tak, aby 

chodci nebyli nuceni využívat mimo rov ových podchodů   místech rušných 
komunikací Evropská, Svatovítská, u oslávských partyzánů a s  armády jsou 
ponechány nebo doplněny rov ové přechody pro chodce, v ostatních případech 
zklidněných komunikací a pěších zón se chodci pohybují po tzv  shared space 
koncept minimalizující se re aci jednotlivých uživatelů uli ního prostranství 

pomocí odstranění obrubníků, svislého a vodorovného dopravního zna ení 
a sema orů

Cyklistická doprava
ezpe ný průjezd cyklistů je řešen cyklostezkou vedenou obousměrně kolem 

kruhové křižovatky mezi pěší zónou a zeleným valem  yklostezka překra uje 
rekventované ulice spole ně s přechody pro chodce  kružní cyklostezka 

spojuje mezi sebou cyklotrasy  vedoucí podél ulice Evropská do árky, podél 
ulice u oslávských partyzánů do Tróji, ulicí Dejvická směrem na rad anskou 
a cyklotrasu vedoucí ke kampusu vysokých škol ulicí Technická  Tímto řešením 
se cyklistům umožní jednoduchý průjezd dnes zna ně komplikovanou křižovatkou 
na ítězném náměstí aniž by toto řešení bylo na kor pěších nebo jiných druhů 
dopravy

MHD, motorová doprava a doprava v klidu
Návrh pracuje s cílovým stavem po dostavbě Pražského okruhu, realizací 
komunikace Evropská Svatovítská a realizací prodloužení tramvajových tratí 
směrem do Suchdola a na Strahov

Stávající tramvajová trasa a hlavní silni ní komunikace řešená dvouproudým 
kruhovým objezdem se, vzhledem k cílovému stavu, jeví jako vhodná a kapacitně 
dosta ující  ž na pravu tramvajové zastávky ítězné náměstí, relokaci a doplnění 
některých přechodů pro chodce a pravu křižovatky olínovy s Evropskou, 
nedochází na těchto komunikacích k výraznějším zásahům, což znamená 
výraznou nan ní sporu pro realizaci návrhu, takže ušetřené prostředky mohou 

být použity na kvalitní provedení veřejného prostoru, výsadbu zeleně, kvalitní 
mobiliář a un ující in rastrukturu pro cyklistickou dopravu v dané lokalitě

otorovou dopravu naopak omezujeme v ulicích Dejvická, erdunská a uzulucká, 
kde zavádíme v bezprostřední blízkosti náměstí jednosměrný provoz, jež navede 
řidi e do obytné zóny v parteru náměstí s vyzna enými místy pro parkování  Tato 
dopravně zklidněná komunikace je řešena v jedné výškové rovni s pěší zónou 
náměstí   našem návrhu zachováváme stejný po et parkovacích míst, jaký je 
na náměstí dnes  mis ujeme je však tak, aby auta netvořila kontinuální řadu 
bariéru pro chodce , ale naopak parkovala v menších shlucích a umož ovala 

chodcům volně procházet od asád budov směrem ke středu náměstí obr  

utobusová doprava je v našem návrhu soustředěna v severozápadním 
se mentu náměstí  Nově vzniklé autobusové nádraží přímo navazuje na stanici 
metra, pěší korzo náměstí a ul  Technickou  Pomyslný střed nádraží ležící v ose 
Dejvická Technická zůstává bez zastávek a parkovacích stání a zachovává tak 
hlavní pohledovou osu

estibul metra zůstává beze změn  Dochází pouze k přemístění výstupu z vestibulu 
v místech autobusového nádraží  Tento krok uvažujeme pouze v případě, že 
nebude možné inte rovat vstup do vestibulu metra přímo do plánované zástavby 
sousedící s autobusovým nádražím

Obrázek č.3
Parkování - ervená  původní stav  zelená  návrh

Obrázek č.2
Scelení ploch kvadrantu náměstí

Obrázek č.1
Kombinace obouku a orto onální mřížky

Prostor náměstí scelujeme v jednu vydlážděnou bezbariérovou plochu v rozsahu 
od asád budov až po zelený val sousedící s kruhovým objezdem  obr  
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K+R
taxi

lavní silni ní trasy

Dopravní schéma 1:1500

Dopravně zklidněná komunikace

Parkovací stání pří né

Parkovací stání podélné

Parkovací stání šikmé

Tramvajová tra

Tramvajová zastávka

utobusové nádraží

Přechod pro chodce přejezd pro kola

utobusová zastávka nebo stání

chod východ do vestibulu metra

yklotrasa

Koncept řešení vegetace a materiálové řešení
Návrh po ítá se zachováním všech existujících stromů na veřejném prostranství 
náměstí a jejich inte rací do celkového koncep ního řešení  ustota zelených 
ploch stoupá směrem do středu náměstí  Existující stromy jsou za leněny do 
systému zelených ostrůvků or anického tvaru v jinak dlážděném povrchu pěší 
zóny  Dláždění je řešeno štípanou kamennou dlažbou v bílé, šedé a erné barvě, 
která přepisuje navržený rastr náměstí

Pěší zónu a cyklotrasu od rušné silnice odděluje kontinuální zelený val, jež výrazně 
redukuje hladinu hluku v pobytové zóně náměstí a zárove  zvyšuje vizuální 
kom ort řidi ů i chodců obr   al nepřekra uje výšku ,  m ve svém hřebeni 
a nezhoršuje tak orientaci uživatelů náměstí   místech hlavních pohledových os 
navíc výrazně klesá, ímž upozor uje na důležité průhledy náměstím a odkazuje 
na En elovu urbanistickou koncepci

entrální bod náměstí ve středu kruhového objezdu necháváme lidem nepřístupný, 
odříznutý silnicí a hustě porostlý výběrem vysokých náletových travin osazených 
zahradním architektem tak, aby evokovaly původní travnatou krajinu místa před 

vznikem města  zniká vizuálně zajímavý prvek náměstí, památník vzdávající 
hold krajině, jež město nahradilo svou existencí  entrum ítězného náměstí dle 
původního En elova návrhu získává svůj monument  Není jím však obrozenecký 
obelisk, ale travnatá plocha symbolizující sou asné environmentální smýšlení 
lověka o zacházení s městem a krajinou

Obrázek č.4:
elený val mezi pohybovou a pobytovou zónou

elený val osázený 
trvalkami a travinami 
přecházející v travnatou 
pobytovou plochu

Podsadba stromů volně 
přecházející
v dlážděnou plochu

Dlažba prorostlá travou 
okolo podsadby stromů

Extenzivní louka 
jako připomínka 
původní ve etace

elený 
tramvajový pás

Diagram podrobného členění zelených ploch

Diagram podrobného členění veřejných ploch a shared space

cyklostezka
betonové panely

pochozí plocha
štípaná kamenná dlažba

pojízdná plocha 
sou ástí shared space

parkovací místa 
sou ástí shared space
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Vizualizace 1:
y stění ulice Dejvická na náměstí

Vizualizace 2:
eřejné prostranství náměstí se zeleným valem na pozadí
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