
P1 CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ 

Náměstí je tvořeno toky a ději. Toky představované dopravou si dnes zabírají větší část prostoru náměstí. Děje v náměstí reprezentované 
lidmi si za svoji mohou označit menší část plochy, rozdrobenou a nepřehlednou. Diskutabilní, ale silná Engelova geometrie bude zachována. 
Prvotním aktem je návrat středu. Návrh ruší kruhový objezd a nahrazuje křižovatkou. Prostor náměstí se zvětší a pěší prostory získávají zásadní 
převahu. Cesty kolem středu se zkracují. Obslužné komunikace při fasádách domů změní svůj charakter z klasických ulic na sdílené prostory. 
Jsou definovány čtyři segmenty s rozdílným využitím, dva plné městských dějů, dva s klidnějším využitím. Maximálně jsou zachována stávající 
místa a kvalitní stromy. Navazující městské třídy jsou lemovány stromořadími a protaženy blíže středu. Kvalita velkoměstského života.
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P2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ VÍTĚZNÉHO NÁMĚSTÍ 

VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 1:1500
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přechod pro chodce a cyklisté
světelné přechody pro chodce na 
zkrácené okružní trajektorii, cyklisté 
v pohybu po kruhovém objezdu 
využívají stejných semaforů

zásobování a dopravní obsluha
pohyb po jedné úrovni v režimu 
sdíleného prostoru, základní parkovací 
místa pro obsluhu budov

Svatovítská ulice
cyklopruh, 1x pruh pro auta a 
tramvajové těleso, po rozšíření 
přechází do vícepruhové komunikace

Jugoslávských partizánů
podélné parkování, cyklopruh, 1x pruh 
pro automobily, tramvajové těleso v 
původní stopě

pěší doprava

cyklisté

automobilová doprava

sdílený dopravní prostor

tramvaje

Jugoslávských partizánů
podélné parkování, cyklopruh, 1x pruh 
pro automobily, tramvajové těleso v 
původní stopě

Československé armády
podélné parkování, cyklopruh, 1x pruh 
pro automobily

stanice BUS 
zachování BUS zastávek, zrušení 
čekacích prostorů jako zásadně 
nevhodných pro veřejný prostor 
tohoto významu, pohyb autobusů v 
režimu sdíleného prostoru
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MÍSTO MĚSTSKÉHO ŽIVOTA - ŘEZ 1:500
SVATOVÍTSKÁ ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ

JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ EVROPSKÁ

EVROPSKÁ SVATOVÍTSKÁ

MÍSTO ODDECHU - ŘEZ 1:500

MÍSTO UDÁLOSTÍ - ŘEZ 1:500

MÍSTO PAMĚTI - ŘEZ 1:500DOPRAVNÍ SCHEMA - ŘEZ 1:1500
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