
koncepční studie 
Mariánské náměstí







6 7

or
ga

ni
za

čn
í s

tr
uk

tu
ra

 p
ro

je
kt

u

předkladatel projektu
Petr Hlaváček

gestor projektu
Kristina Ullmannová

manažer projektu
Šimon Jiráček

přehled partnerů participujících na projektu
Hl. m. Praha
MČ Praha 1
IPR Praha
DPP
ODO
PKD
OPP
Komise RHMP
Ekonomické subjekty
Zájmové organizace
Uživatelé
Vlastníci a správci objektů a pozemků

př
ed

m
lu

va

Mariánské náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými 
změnami, které formovaly jeho podobu. Nový návrh v sobě 
nese stopu pražské asanace, která je zároveň okořeněna 
jasnou současnou vrstvou. Mariánské náměstí se stává zdravě 
sebevědomým prostorem reagujícím na dnešní potřeby obyvatel 
i návštěvníků. Význam a role aut je upozaděna, chodec se cítí 
bezpečně a může naplno využít širokou škálu dějů, které se na 
náměstí odehrávají. Prázdno umožňuje plno – náměstí slouží 
jak k odpočinku, tak i k pořádání nejrůznějších kulturních akcí.

Okolí Mariánského náměstí je řešeno s ohledem na zvýšení 
pohodlí chodců a celkové obytnosti veřejných prostranství v 
souladu s nově zamýšleným dopravním řešením celého území.
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zadání
Zpracování koncepční studie bylo zadáno na 
základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 
1341 ze dne 24. 6. 2019.

V zadání byly stanoveny následující cíle:

- uvědomit si pozici náměstí v kontextu města,

- umožnit společenské, kulturní a 
reprezentativní využití plochy náměstí,

- umožnit expanzi aktivit okolních institucí 
do prostoru náměstí spolu s volnočasovým 
pobytem návštěvníků,

- řešit povrchy v souladu s požadavky na provoz 
a estetickou kvalitu,

- navrhnout stromy či jiné prvky vegetace ke 
zvýšení pobytové a pocitové kvality, přívětivosti, 
chladu v letních dnech a spoluvytváření 
lidského měřítka prostoru,

- zvolit množství vegetace v souladu s 
technickými možnostmi a kontextem místa,

- umístit nekomerční posedové plochy, lavičky, 
židle a stolky, koše, stojany na kola, vodní prvky 
a jiné prvky mobiliáře s ohledem na požadavky 
využití prostoru náměstí,

- maximalizovat plochy pro vsakování s 
ohledem na proveditelnost v kontextu umístění 
prvků technické infrastruktury,

- řešit prostory s ohledem na snadnou údržbu, 
úklid a čištění povrchů, mobiliáře i vegetace,

- řešit prostupnost lokality a vytvořit inkluzivní 
prostor, který nebude bránit volnému pohybu,

- zajistit přívětivou průjezdnost na kole a 
umístění stojanů na kola umožňující parkování 
pro návštěvníky všech okolních institucí,

- zachovat současnou obslužnost území MHD,

- umožnit zásobování za pomoci parkovacího 
stání dočasného charakteru,

- omezit průjezd náměstím na vjezd do budovy 
Klementina, zachovat dostupnost Malého 
náměstí,

- zrušit parkovací stání v prostoru Mariánského 
náměstí bez výjimky, náhradu koordinovat s 
příslušnými dotčenými aktéry v území,

- nalézt vyvážené hmotové a materiálové 
uspořádání prostoru s ohledem na historický 
interiér památkově chráněného území a na 
současné požadavky užívání veřejného prostoru,

- postupovat v soulad se strategickými
dokumenty města a dalšími požadavky.
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Mariánské
náměstí

náměstí
Jana Palacha

náměstí
Franze Kafky

Malé
náměstí

Křížovnické
náměstí

Anenské
náměstí

Betlémské
náměstí

náměstí
Miloše Formana

důvody pro zpracování 
koncepční studie
Mariánské náměstí je vymezeno čtveřicí institucí 
velmi vysoké společenské a kulturní hodnoty: 
Clam Gallasův palác, Národní knihovna, Městská 
knihovna a Magistrát hlavního města Prahy. 

Veřejný prostor, jenž je obklopen stavbami
takového významu i vysoké estetické hodnoty, 
by měl odpovídajícím způsobem plnit několik 
funkcí: reprezentativní, pobytové, sociální, měl 
by umožnit umět hostit organizované akce či 
být pro jednotlivce místem oddychu.

Současný režim užívání náměstí nenaplňuje 
možnosti prostoru s takto vysokým potenciálem. 
Náměstí je v současnosti využíváno převážně 
k parkování a není vybaveno k pobytu. Je tedy 
opodstatněné fyzickou podobu náměstí změnit
nástrojem Koncepční studie.

řešené území
Během práce na studii došlo na základě 
posouzení problémů v kontextu celé lokality k 
úpravě rozsahu zadání. K zadání přibyla část 
ulice Platnéřská od Mariánského náměstí po 
křižovatku s ulicí Křížovnická, předprostor před 
vchodem do Galerie hlavního města Prahy. 
Návrh nastavuje charakteristický profil ulice 
Kaprova.

způsob zpracování
Koncepční studie řeší změnu fyzického 
uspořádání plochy náměstí. Cílový stav je 
navrhován na základě důkladných historických, 
dopravně provozních a dalších analýz a 
podkladů. Hrubopis je předběžně projednán s 
relevantními orgány státní správy, samosprávy a 
dalšími aktéry.
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Staroměstské
náměstí
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výsledky participace
Diskuse s občany prostřednictvím dotazníků 
nastínila mnoho zajímavých témat týkajících 
se života na Mariánském náměstí a v jeho 
blízkém okolí. Získané informace jsou dobrým 
východiskem, aby se Mariánské náměstí v 
budoucnu proměnilo v oblíbené a Pražany 
využívané místo v centru hlavního města.

Mariánské náměstí je dnes vnímáno pouze jako 
průchod, který vyjma okolních institucí nepřináší 
příliš důvodů ke zdržení. K zastavení vybízí 
pouze pořizování fotografií zajímavých fasád.

Lidé by zde nejvíce ocenili větší „obytnost“, 
ke které může přispět vegetace, bohatší 
a pohodlný mobiliář i menší podniky s 
občerstvením. Místní i zaměstnanci okolních 
institucí by náměstí rádi využívali k setkávání, 
krátkodobému odpočinku, ale i úniku před jinak 
turisticky zatíženým historickým centrem.

Nejvíce si občané na náměstí váží přítomnosti 
kvalitní historické architektury okolních budov 
a institucí v nich sídlících. Dále oceňují klid, 
který zvláště po vymístění parkování na 
náměstí vládne i přesto, že se nachází přímo 
v historickém centru. Vítají jeho prostornost, 
vzdušnost a malý zájem turistů.

Za největší problém zde nadále považují velké 
množství automobilů. Většina dotazovaných 
přímo zmiňuje parkování aut, která považují na 
náměstí za nežádoucí. Opětovně poukazují na 
nedostatek vegetace, nevhodné podmínky pro 
chodce a celkově nevhodné řešení prostoru.

NÁMĚSTÍ JE VNÍMÁNO JAKO KORIDOR, 
NIKOLI JAKO MÍSTO K ZASTAVENÍ

PŘEVLÁDÁ SHODA NA OMEZENÍ PARKOVÁNÍ

POCIT UZAVŘENÝCH INSTITUCÍ VŮČI 
VEŘEJNOSTI

NEDOSTATEČNÉ KULTURNÍ VYŽITÍ, 
NEVYUŽITÝ POTENCIÁL MÍSTA

PŘEVAŽUJE ZÁJEM O VEGETACI A KVALITNÍ 
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

CENÍ SE KLID A NEKOMERČNÍ CHARAKTER

VYZDVIHUJE SE POLOHA V CENTRU, ALE 
ZÁROVEŇ MIMO TURISTICKÝ ZÁJEM
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pohyb chodců
Analýza současného stavu intenzity pěšího 
pohybu chodců v prostoru Mariánského 
náměstí a jeho okolí.

Návrh v obecné rovině pracuje s rozšiřováním 
míst a prostorů pro chodce, a to nejen 
chodníků. Zvyšuje se množství pěších a 
obytných zón. V křižovatkách jsou navrženy 
místa pro přecházení s ohledem na nezbytné 
rozhledy a hlavní pěší směry.
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Pěší provoz: sobota 9:00 – 18:00

14.9.2019 19.10.2019
20

Pěší provoz: pátek 9:00 – 18:00

13.9.2019 18.10.2019
19
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Pěší provoz: sobota 9:00 – 18:00

14.9.2019 19.10.2019
20

Pěší provoz: pátek 9:00 – 18:00

13.9.2019 18.10.2019
19

míra využívání prostoru před 
a po změně dopravního režimu
výzkum NCK KUI 1f2, ČVUT CIIRC a CertiCon

pěší provoz pátek 
9:00 - 18:00

pěší provoz sobota
9:00 - 18:00

13. 9. 2019 před změnou 18. 10. 2019 po změně

14. 9. 2019 před změnou 19. 10. 2019 po změně
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oslunění prostoru 
tepelně exponovaná plocha

soutisk vrženého stínu v rámci 4 hodin 
během dne 1.3. 2019

soutisk vrženého stínu v rámci 4 hodin 
během dne 1.12. 2019

soutisk vrženého stínu v rámci 4 hodin 
během dne 1.9. 2019
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Plán pražské asanace

asanační hrana
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osada Na Louži
Osada ležela na frekventované cestě z tržiště 
Staroměstského náměstí k vltavským brodům 
a později k mostům Juditinu a Karlovu. Od jihu 
bylo náměstí už od nejstarších dob spojeno 
Husovou ulicí s vyšehradskou cestou. Dvorec 
osady Na Louži se nacházel v místě dnešního 
Clam-Galassova paláce.

Patrně nejstarší název tohoto prostranství byl 
Na Louži, což je vysvětlováno častými zátopami, 
kdy se voda z Vltavy dostávala až sem a louže 
bývala dokonce i v kostele. Současně se 
používalo pojmenování ryneček U Matky Boží 
Na Louži nebo plac Matky Boží a Mariánský 
plácek. V 19. století už je běžný název 
Mariánské náměstí.

josefínské reformy
V roce 1782 Josef II. zrušil přes 700 klášterů, 
mnoho kostelů a kaplí včetně kostela Panny 
Marie Na Louži a kostela sv. Linharta.

pražská asanace
Asanační zákon byl schválen 11. 2. 1893 a 
v říjnu 1896 započalo na základě vyhlášky 
městské rady bourání prvních domů. Další vlny 
bouracích prací byly prováděny postupně po 
novelizacích zákona až do roku 1943.  

Jedna z největších městských asanací v Evropě 
se stala kontroverzním tématem, které rozdělilo 
Pražany na dvě skupiny, a radikálně změnila tvář 
historického jádra města. Bylo zbořeno téměř 
470 domů a stovky nových byly postaveny.

Hlavními důvody byla ekonomická a hygienická 
situace společně s cílem vybudovat v Praze 
novou obchodní a obytnou čtvrť.

Přes veškeré klady a zápory představuje 
asanace zásadní milník urbanistického 
a společenského vývoje Prahy.
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Kostel Panny Marie Na Louži, Průvodce pražskou archeologií

Rytina kolem roku 1544
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Staré Město pražské, Samuel Globic z Bučiny, 1660

urbanistická role kostela 
Panny Marie Na Louži

Kostel Panny Marie Na Louži utvářel a ovlivňoval 
stovky let urbanistickou kompozici a charakter 
svého sousedství. Přítomnost kostela společně 
s pozicí jeho hlavního vstupu sehrála zásadní 
roli při tvarování západního křídla Klementina, 
které ustoupilo nástupu do kostela a vytvořilo 
malé kostelní náměstí. Tvarosloví fasády 
bohatě členěného barokního průčelí následně 
reinterpretoval architekt Osvald Polívka při 
návrhu budovy berního úřadu, dnešní budova 
Nové radnice.

Kostelu a přilehlému hřbitovu ustoupilo také 
nároží Clam-Gallasova paláce. Stávající dvůr na 
rohu Husovy ulice a Mariánského náměstí se 
nachází v pozici původního pohřebiště.     

Stržení kostela v rámci Josefínských reforem 
způsobilo rozostření jihozápadní hranice 
Mariánského náměstí. Do Seminářské ulice 
směřující křídlo Klementina společně s 
ustupujícím nárožím Clam-Gallasova paláce tak 
dosud zůstávají mimo svůj původní kontext. 

původní 
předprostor 
kostela tvoří 
samostatnou 
komnatu 
náměstí

01

01

02

02
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archeologický terén
Platnéřská ulice tvořila od 10. do 12. století významnou a jednu z nejintenzivněji využívaných komunikací 
v Čechách, neboť ležela na spojnici mezi Staroměstským náměstím a břehem Vltavy, kde se v té době 
nacházel dřevěný most. Po výstavbě Juditina, a především později Karlova mostu, se část provozu 
přemístila z Platnéřské do Karlovy ulice.

Na základě archeologického průzkumu je zřejmé, že se pod stávající vozovkou nacházejí pozůstatky 
raně středověké cesty. Středověká cesta byla přibližně o polovinu užší než stávající ulice a její povrch 
byl opakovaně zpevňován, nejprve pouze vysypáváním a rozhrnováním kamenů, později kamenným 
dlážděním. Tím se terén ulice neustále zvyšoval.

První nepatrné rozšíření Platnéřské ulice proběhlo po výstavbě Klementina v roce 1654, kdy byla 
položena nová dlažba z pečlivě vyskládaných kamenů. K dalšímu a zásadnímu rozšíření došlo na počátku 
20. století, kdy byly zdemolovány středověké domy, které do té doby ulici lemovaly. Pozůstatkem této 
změny je dnešní snížený úsek ulice při severní hraně Klementina.

dnešní šíře ulice Platnéřská

původní šíře ulice Platnéřská

Rekonstrukční řez, Průvodce pražskou archeologií
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výstavní prostor

lavice

kompozice náměstí
Návrh přistupuje k náměstí jako pomyslné 
malířské plátno, které jej překryje a sjednotí jeho 
stávající nesourodou kompozici a tvarosloví.

Pomocí hlavních výrazových prvků, jako jsou 
kamenná lavice před městskou knihovnou, 
skupina stromů s kašnou, trysky mlhoviště, 
způsob kladení dlažby či výběr místa pro 
obměňující se umělecké instalace, jsou do 
náměstí navraceny původní prostorové a 
kompoziční vztahy.

V místech původního Mariánského plácku 
probíhá terénní vlna, která pozvolně vyrovnává 
historickou a poasanační úroveň ulic Starého 
Města. Navržená velkoformátová dlažba je zde 
ztužena štípanými bloky, které zároveň vtisknou 
ploše náměstí nový charakteristický výraz.

stromy
voda

dějství
proměna

ko
nc

ep
ce



Mariánské náměstí
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Stávající výšková úroveň ponechána až nasníženou část u nového vstupu do Klemetina.

U
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Platnéřská

Va
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á

Kaprova

Kaprova

Ža
te
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á

M
aiselova

Husova

Se
m
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á

Jáchymova

Linhartská

Malé náměstí

M
ikulášská

Kř
íž

ov
ni

ck
á

Veleslavínova

Nová radnice

(MHMP)

Trauttmannsdorfský

palác

MHMP – odbor

hospodaření s majetkem

Kafkův
dům

kostel sv. Mikuláše

Bezbariérový boční vchod

a stávající hlavní vchod do GHMP

Hlavní vchod do městské knihovny

a nově také vchod do GHMP.

Clam-Gallasův palác /

zahrada - budoucí

využití pro kavárnu

Průchod

pro veřejnost

-0,10

±0,00

Prostor pro soutěž
o umělecké dílo
v rámci programu
Umění pro město

±0,00

-0,10
zastávka bus směr

Malostranská (bez

přístřešku -

přístřešek supluje

loubí u NK)

zastávka bus / směr Florenc

(přístřešek bez bočnic)

Platnéřská

-0,10

-0,10

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,10

-0,10 -0,02

-0,02

-0,10

±0,00
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Snížená ulice - výstavní prostor GHMP

-0,02

±0,00

-1,76 (dnes dle
zaměření 188,51)

-0,10

-0,10

-2,18 (dnes dle
zaměření 189,40)

Vyústění vzduchotechniky z kolektoru (pozicedle naskenovaného dokumentu Kol. Praha a.s.)

Platan + pítko
- strom vysazen do
prokořenitelné buňky
(Platanus x acerifolia
'Exclamation')

±0,00
-1,69 (dnes dle
zaměření 188,92)

-0,02

Klementinum

±0,00
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únikový
východ z
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Prověřovaný
druhý vestibul
stanice metra
Staroměstská

±0,00

±0,00

Karlova

2.4 5.0 3.1

3.6
2.0

4.0
2.0

3.8
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MHMP
MHMP

MHMP
MHMP

Pevné a výsuvné
sloupky - regulace
automobil. provozu

Pevné a výsuvné
sloupky - regulace
automobil. provozu

3.
7 vlajky /

bannery
Dřezovec trojtrnný
+ pítko - strom
vysazen do
prokořenitelné
buňky (Gleditsia
triacanthos
'Sunburst')

2.0
4.0

2.0
3.1

3.5

A

A

B

B

D

D

14 x 380 x 150mm

0.
8

Bezbariérová rampa 1/12 kašna
s pítkem

Javory - vysazeny do
prokořenitelných buňek +
závlaha (Acer Truncatum
'Pacific Sunset')

Variabilní místo na
půdorysu bývalého kostela
- přívod elektřiny a  vody
(kulturní info pavilon
formou obměňující se
architektonicko-umělecké
instalace)

±0,00

Románské domy
pod úrovní terénu
(výhledové využití
pro zřízení Muzea
pražské asanace)

8 x 380 x 150mm

trysky
mlhoviště

Plánované trvalé
zpřístupnění nádvoří
Clam-Gallasova paláce
veřejnosti - průchod mezi
ulicemi Linharstká a Husova

Pěší zóna od
křižovatky s
ulicí Karlova

Pěší zóna od
křižovatky s
ulicí Karlova

Výstavní prostor GHMP v Platnéřské
ulici je situován na trase mezi GHMP
a Colorado-Mansfeldský palácem,
který nabízí prostory pro umělecké
rezidence pod dramaturgií GHMP

Koordinace
s architektem
Václavem Králíčkem,
autorem studie
Palachova náměstí

Legenda
hranice řešeného území
hrany komunikací
dlažba - hladká dlažba v ploše
Mariánského náměstí
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor Mariánské náměstí

dlažba - vozovka

vstup, vjezd

kácený strom
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor okolí náměstí Franze Kafky
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor chodník

dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor náměstí Franze Kafky

navrhovaný strom

stávající strom

pražská lavička
mariánské židle, lehátka a stolky

stojany na kola

kruhová lavice

vodní prvek

odpadkový koš
lampa veřejného osvětlení

vstup do metra

směr jízdy automobilů podzemní kontejnery

Nová podoba Mariánského náměstí
Nový návrh Mariánského náměstí z dílny architektonického studia Xtopix respektuje historii lokality a zároveň reaguje
na současné potřeby obyvatel i návštěvníků místa. Studio Xtopix v návrhu myslí na bezpečnost celého prostoru, který
podněcuje svou proměnlivostí širokou škálu dějů a slouží jak k odpočinku, tak i k pořádání nejrůznějších kulturních
akcí. Součástí návrhu je i úprava náměstí Franze Kafky a jeho okolí.

Historie lokality
Mariánské náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Nový návrh
v sobě nese stopu pražské asanace, která se promítá v návrhu dlažby, lavice i vodních prvků.

Kompozice Mariánského náměstí
Návrh představuje malířské plátno sjednocující nesourodou kompozici původních barokních budov a poasanační
zástavby. Jednotlivé charakteristické prvky návrhu, výstavní prostor v Platnéřské, lavice, vodní prvky, stromy
a prostor pro obměnující se pavilon a dočasné umělecké instalace, tvoří nástroje promítající do náměstí
původní prostorové vztahy Mariánského náměstí.
V místě původního prostoru náměstí probíhá terénní vlna vyrovnávající pozvolně asanovanou a původní úroveň ulic
Starého města. Vazbu velkoformátové řezané dlažby v této svažité ploše ztužují štípané sloupky vytvářející v místě
specifický koberec.

Doprava
Náměstí bude sloužit zejména pěším a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se
počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude zajištěno také více přechodů. Kromě
ulic Žatecká a Maiselova budou všechny ulice pro cyklisty obousměrné. Na náměstí bude umístěno také několik
stojanů na kola. Provoz autobusové linky 194 zůstává zachován přes Mariánské náměstí. Nově se umisťují zastávky
do ulic Žatecká a Platnéřská.

Návrh reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití
západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno a stává se pěší
zónou. Současně však zachovává možnost obsluhy jak institucí na náměstí, tak bezprostředního okolí skrze výsuvné
sloupky.

Díky zobousměrnění ulice Kaprova může dojít i ke zklidnění provozu na náměstí Franze Kafky. V případě potřeby pak
lze řešit tranzit jednoduchým způsobem v ulicích Maiselova, Jáchymova a Široká.

Parkování
Parkování osobních vozidel se sice redukuje, avšak vždy s rezervou pro rezidenty. Konkrétně se upravuje parkování v
ulici Platnéřské, Linhartské a Kaprově, a to ze šikmých míst na podélné stání.

Zeleň
Návrh náměstí počítá s vysazením tří javorů v nejslunnějším místě, kde stromy poskytnou potřebný stín. Zároveň zde
nevedou sítě technické infrastruktury, které by výsadbě bránily. Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky
městského prostředí.

Dále se počítá s umístěním stromů do ulic Kaprova a U Radnice.

Vodní prvky
Návrh řeší vedle vzhledu a funkčnosti náměstí také jeho mikroklima, které je v centru města složité uplatňovat
pomocí vegetace. Právě proto bude pod stromy umístěna kašna s pítkem. Další pítka jsou navržena pod stromy v
nároží ulic Platnéřská a U Radnice a Kaprova a Maiselova.

V pomyslné stopě předasanační hrany Mariánského  náměstí budou v dlažbě zapuštěny trysky mlhoviště. V pozici
původního kostela bude příprava pro napojení vody pro dočasné umělecké instalace ochlazující v teplých měsících
své okolí.
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základní prostorové 
uspořádání

Prostor náměstí je nově uvažován jako pěší 
zóna. Mariánské náměstí je prostorově 
spoludefinováno (společně s průčelními 
fasádami přiléhajících institucí) sdíleným 
prostorem tvořeným kamennou dlažbou. 

Průjezd ulicí Platnéřská je v části před Městskou 
knihovnou odkloněn ulicemi Valentinská – 
Kaprova – Žatecká. Městská knihovna, nově 
určený kurátor a hlavní tvůrce kulturního 
programu na náměstí, se tak díky dopravnímu 
zklidnění předprostoru plnohodnotně zapojuje 
do dění na náměstí. 

Vjezdy a výjezdy v nárožích náměstí umožňují 
díky úpravě dopravního režimu plnohodnotný 
průjezd pouze jízdním kolům. V nejnutnějších 
případech je hrdlo prostoru osazeno fixními 
sloupky. Průjezd residentů, integrovaného 
záchranného systému, zásobování a městské 
hromadné dopravy zajišťují výsuvné sloupky 
(pollery). Řešení umožňuje značnou variabilitu, 
tj. všechny možné pohyby, a dle potřeby 
je možné sloupky ovládat nejen z pohledu 
ochrany prostoru z hlediska nežádoucího 
tranzitu, ale i z důvodů ochrany „měkkých cílů“, 
tj. chodců. Všechna místa jsou zároveň vjezdem 
i výjezdem vyjma ulice Seminářská (pouze vjezd 
na náměstí) a Husova (zde je možná variabilita 
směrovosti dle potřeby okolní obsluhy území).

Provoz autobusů probíhá nadále přes náměstí 
podél jeho severní hrany. Autobusové zastávky 
jsou nově umístěny v ulici Žatecká (směr 
Malostranské náměstí) a v ulici Platnéřská 
(směr Florenc) při severní fasádě budovy Nové 
radnice. Trasa průjezdu zůstává v podstatě 
nezměněna.

Křížení ulic Platnéřská a Valentinská je řešeno 
jako vyvýšená plocha a funguje jako místo pro 
přecházení, které současně tvoří hranici pěší 
zóny. Zároveň vytváří komfortní předprostor 
Galerii hlavního města Prahy (GHMP) se 
stávajícím hlavním vstupem z ulice Valentinská.

Uspořádání objektů v ploše náměstí umožňuje 
obsluhu všech vchodů a vjezdů do všech budov, 
které je mají situovány z náměstí. 
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koncert / letní kino

každodenní život kulturní / volnočasová akce

hromadné odběrové místo

využitelnost náměstí
Mariánské náměstí je navrženo tak, aby 
umožňovalo dostatečnou proměnlivost celého 
prostoru, a to od úplné volnosti až po jeho 
zaplnění. 

Na náměstí se tak může odehrávat široká paleta 
různých dějství.
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tržiště

výstava demonstrace
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mariánský strom
Nové do městského prostředí velmi perspektivní 
nevysoké javory Acer truncatum ‚Pacifik Sunset‘ 
se střední výškou vhodně doplní architektonické 
vyznění fasád budov. Nekonkurují jim, stromy se 
naopak přirozeně rozkládají do šířky.

Během vegetace tvoří středně hustý stín s 
pěkným lehce zeleným olistěním. Na podzim se 
ohnivě, červeně, dech berouce zbarvují. Snáší 
sucho i náročné podmínky městského prostředí. 
Druh bude ozvěnou javorů na Staroměstském 
náměstí.

Pro výsadbu a dlouhodobou špičkovou 
prosperitu dřevin budou použity dostupné a v 
daném místě realizovatelné technologie. 

Stromy, zejména na Mariánském náměstí, 
budou zavlažovány inteligentní kapkovou 
závlahou. Dále budou použity podpůrné látky 
a technologie (hydroabsorbenty, dlouhodobá 
hnojiva, bude použito podzemní kotvení, 
speciální strukturovaný substrát apod.)

Použití prokořenitelných výsadbových buněk je 
vzhledem k archeologickému potenciálu lokality 
limitní, ale bude prověřeno ve vyšších fázích 
projektové dokumentace.

kašna, pítko a mlhoviště
Projekt by měl vedle estetických principů 
řešit rovněž i mikroklima daného místa, což je 
vzhledem k jeho charakteru složité uplatňovat 
skrze stromy, zatravněné nezpevněné plochy a 
další vegetační prvky.

Alternativním řešením může být práce s vodou 
skrze různé typy prvků. Pod korunami trojice 
stromů je umístěna kamenná kašnu s pítkem. V 
pomyslné hraně předasanačního náměstí jsou 
zapuštěny v úrovni terénu trysky mlhoviště.

V pozici původního kostela je navržena příprava 
pro napojení na vodu a elektrickou energii k 
využití pro dočasné umělecké instalace, které 
díky tomu mohou také ochlazovat své okolí v 
teplých letních měsících. Tato příprava může být 
zajištěna skrze stávající hydrant, který již dnes 
hostí dočasné pítko.
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hladké dno

ručně opracovaný kámen

hladina vody

pítko

plechová
stolová deska

sedací mobiliář
poloha židle

stolek
půdorys

řez

kašna s pítkem
pohled

půdorys

dřevěné
lamely
zavěšené na
ocelových
lankách

poloha lehátko

pohled

mobiliář
V prostoru Mariánského náměstí je navrženo 
rozmístění laviček, stojanů na kola, odpadkových 
košů a lamp veřejného osvětlení. Předpokládá 
se využití typového pražského mobiliáře podle 
dříve vysoutěženého návrhu.

autorský mobiliář
Typový mobiliář je doplněn o mobiliář autorský. 
V severní části náměstí je umístěna pobytová 
lavice z ručně opracovaného kamenného 
bloku. Stejný výtvarný jazyk je použitý na kašně 
s pítkem. V ploše náměstí jsou rozmístěny 
polohovatelné židle se stolky, které nabízí kromě 
sezení i možnost sklopení do lehátka. 
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Serpentine Gallery Pavilion od Sou Fujimoto, Fotografie G. Rex

umění pro město
Mariánské náměstí obklopuje řada institucí s 
pestrým kulturním programem. Návrh počítá s 
pozicí pro umístění obměnitelného uměleckého 
pavilonu – informačního místa, které by 
zprostředkovávalo informace o dění v Městské 
knihovně, Národní knihovně, Galerii hlavního 
města Prahy a v jejím venkovním výstavním 
prostoru, který se nově nachází ve snížené části 
Platnéřské ulice.

Každým rokem tak může prostřednictvím 
architektonicko-výtvarné soutěže vzniknout 
unikátní pavilon, navržený danému místu na 
míru, a to na místě původního kostela Panny 
Marie Na Louži. Pavilon/socha může sloužit 
rovněž jako pódium různorodých akcí v režii 
okolních institucí. Projekt v jižní části náměstí 
počítá s technickou přípravou pro každoroční 
realizaci.
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dláždění
Střed náměstí je vydlážděn řezanou dlažbou 
s tryskaným protiskluzným povrchem. Formát 
dlažby je široký 300 mm s proměnlivou délkou 
(150, 300, 450, 600, 750 mm). Bordury 
kolem budov jsou tvořeny pražskou mozaikou. 
Konkrétní vzor bude definován v dalších fázích 
projektu. Výběr povrchu dlažby proběhne na 
základě vzorkování.

Příběh minulosti je do návrhu dláždění vepsán 
jemně, aby nenarušil jednotu náměstí a jeho 
variabilitu. Tvoří další vrstvu, která není pouze 
formální hrou, ale má své opodstatnění.

Do řezané dlažby jsou v pravidelném rastru 
vkládány štípané kvádry, které zpevňují okolní 
dlažbu proti nežádoucímu sesutí a zároveň 
svým rozmístěním vymezují prostor původního 
Mariánského náměstí z doby před asanací. 
Pražská asanace je také připomenuta před 
knihovnou, kde jsou štípané kvádry doplněny 
kamennou lavicí, která tvoří hranu v místě 
původních domů.

V jižní části náměstí, na půdorysu bývalého 
kostela Panny Marie Na Louži, je vymezeno 
místo pro umělecké instalace, které budou 
svým umístěním doplňovat původní kompozici 
náměstí, aniž by narušily jeho využitelnost. 
Prostor, který může být galerií pod nebem, 
volným prostranstvím i pódiem.

Prostor v původní pozici kostela Panny Marie Na 
Louži představuje vzhledem ke klesání terénu 
(od Městské knihovny ke Clam-Gallasovu paláci) 
v rámci prostoru ideální místo pro pódium. V 
této pozici se počítá s technickým přípojným 
místem vody a elektrické energie pro dočasné 
umělecké instalace ve formě obměňujícího se 
informačního pavilonu, kurátorovaného Galerií 
hlavního města Prahy.

Rozvody musí respektovat existenci základů 
původního kostela, které se nachází cca 50 cm 
pod úrovní stávajícího terénu. Přesná pozice 
přípojných míst bude specifikována v dalších 
fázích projektu.



Platnéřská ulice
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Stávající výšková úroveň ponechána až nasníženou část u nového vstupu do Klemetina.
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Veleslavínova

Nová radnice

(MHMP)

Trauttmannsdorfský

palác

MHMP – odbor

hospodaření s majetkem

Kafkův
dům

kostel sv. Mikuláše

Bezbariérový boční vchod

a stávající hlavní vchod do GHMP

Hlavní vchod do městské knihovny

a nově také vchod do GHMP.

Clam-Gallasův palác /

zahrada - budoucí

využití pro kavárnu

Průchod

pro veřejnost

-0,10

±0,00

Prostor pro soutěž
o umělecké dílo
v rámci programu
Umění pro město

±0,00

-0,10
zastávka bus směr

Malostranská (bez

přístřešku -

přístřešek supluje

loubí u NK)

zastávka bus / směr Florenc

(přístřešek bez bočnic)

Platnéřská

-0,10

-0,10

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,10

-0,10 -0,02

-0,02

-0,10

±0,00

-0,02

-0,02

-0,10

-0,10
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Snížená ulice - výstavní prostor GHMP

-0,02

±0,00

-1,76 (dnes dle
zaměření 188,51)

-0,10

-0,10

-2,18 (dnes dle
zaměření 189,40)

Vyústění vzduchotechniky z kolektoru (pozicedle naskenovaného dokumentu Kol. Praha a.s.)

Platan + pítko
- strom vysazen do
prokořenitelné buňky
(Platanus x acerifolia
'Exclamation')

±0,00
-1,69 (dnes dle
zaměření 188,92)

-0,02

Klementinum

±0,00

Plánovaný
únikový
východ z
Klementina
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Potenciální zpřístupněnízasypané barokní kaple sv. Eligiav úrovni suterénu Klementina zesnížené Platnéřské
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Prověřovaný
druhý vestibul
stanice metra
Staroměstská

±0,00

±0,00

Karlova

2.4 5.0 3.1

3.6
2.0

4.0
2.0

3.8

M
H

M
P

M
H

M
P

MHMP
MHMP

MHMP
MHMP

Pevné a výsuvné
sloupky - regulace
automobil. provozu

Pevné a výsuvné
sloupky - regulace
automobil. provozu

3.
7 vlajky /

bannery
Dřezovec trojtrnný
+ pítko - strom
vysazen do
prokořenitelné
buňky (Gleditsia
triacanthos
'Sunburst')

2.0
4.0

2.0
3.1

3.5

A

A

B

B

D

D

14 x 380 x 150mm

0.
8

Bezbariérová rampa 1/12 kašna
s pítkem

Javory - vysazeny do
prokořenitelných buňek +
závlaha (Acer Truncatum
'Pacific Sunset')

Variabilní místo na
půdorysu bývalého kostela
- přívod elektřiny a  vody
(kulturní info pavilon
formou obměňující se
architektonicko-umělecké
instalace)

±0,00

Románské domy
pod úrovní terénu
(výhledové využití
pro zřízení Muzea
pražské asanace)

8 x 380 x 150mm

trysky
mlhoviště

Plánované trvalé
zpřístupnění nádvoří
Clam-Gallasova paláce
veřejnosti - průchod mezi
ulicemi Linharstká a Husova

Pěší zóna od
křižovatky s
ulicí Karlova

Pěší zóna od
křižovatky s
ulicí Karlova

Výstavní prostor GHMP v Platnéřské
ulici je situován na trase mezi GHMP
a Colorado-Mansfeldský palácem,
který nabízí prostory pro umělecké
rezidence pod dramaturgií GHMP

Koordinace
s architektem
Václavem Králíčkem,
autorem studie
Palachova náměstí

Legenda
hranice řešeného území
hrany komunikací
dlažba - hladká dlažba v ploše
Mariánského náměstí
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor Mariánské náměstí

dlažba - vozovka

vstup, vjezd

kácený strom
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor okolí náměstí Franze Kafky
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor chodník

dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor náměstí Franze Kafky

navrhovaný strom

stávající strom

pražská lavička
mariánské židle, lehátka a stolky

stojany na kola

kruhová lavice

vodní prvek

odpadkový koš
lampa veřejného osvětlení

vstup do metra

směr jízdy automobilů podzemní kontejnery

Nová podoba Mariánského náměstí
Nový návrh Mariánského náměstí z dílny architektonického studia Xtopix respektuje historii lokality a zároveň reaguje
na současné potřeby obyvatel i návštěvníků místa. Studio Xtopix v návrhu myslí na bezpečnost celého prostoru, který
podněcuje svou proměnlivostí širokou škálu dějů a slouží jak k odpočinku, tak i k pořádání nejrůznějších kulturních
akcí. Součástí návrhu je i úprava náměstí Franze Kafky a jeho okolí.

Historie lokality
Mariánské náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Nový návrh
v sobě nese stopu pražské asanace, která se promítá v návrhu dlažby, lavice i vodních prvků.

Kompozice Mariánského náměstí
Návrh představuje malířské plátno sjednocující nesourodou kompozici původních barokních budov a poasanační
zástavby. Jednotlivé charakteristické prvky návrhu, výstavní prostor v Platnéřské, lavice, vodní prvky, stromy
a prostor pro obměnující se pavilon a dočasné umělecké instalace, tvoří nástroje promítající do náměstí
původní prostorové vztahy Mariánského náměstí.
V místě původního prostoru náměstí probíhá terénní vlna vyrovnávající pozvolně asanovanou a původní úroveň ulic
Starého města. Vazbu velkoformátové řezané dlažby v této svažité ploše ztužují štípané sloupky vytvářející v místě
specifický koberec.

Doprava
Náměstí bude sloužit zejména pěším a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se
počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude zajištěno také více přechodů. Kromě
ulic Žatecká a Maiselova budou všechny ulice pro cyklisty obousměrné. Na náměstí bude umístěno také několik
stojanů na kola. Provoz autobusové linky 194 zůstává zachován přes Mariánské náměstí. Nově se umisťují zastávky
do ulic Žatecká a Platnéřská.

Návrh reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití
západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno a stává se pěší
zónou. Současně však zachovává možnost obsluhy jak institucí na náměstí, tak bezprostředního okolí skrze výsuvné
sloupky.

Díky zobousměrnění ulice Kaprova může dojít i ke zklidnění provozu na náměstí Franze Kafky. V případě potřeby pak
lze řešit tranzit jednoduchým způsobem v ulicích Maiselova, Jáchymova a Široká.

Parkování
Parkování osobních vozidel se sice redukuje, avšak vždy s rezervou pro rezidenty. Konkrétně se upravuje parkování v
ulici Platnéřské, Linhartské a Kaprově, a to ze šikmých míst na podélné stání.

Zeleň
Návrh náměstí počítá s vysazením tří javorů v nejslunnějším místě, kde stromy poskytnou potřebný stín. Zároveň zde
nevedou sítě technické infrastruktury, které by výsadbě bránily. Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky
městského prostředí.

Dále se počítá s umístěním stromů do ulic Kaprova a U Radnice.

Vodní prvky
Návrh řeší vedle vzhledu a funkčnosti náměstí také jeho mikroklima, které je v centru města složité uplatňovat
pomocí vegetace. Právě proto bude pod stromy umístěna kašna s pítkem. Další pítka jsou navržena pod stromy v
nároží ulic Platnéřská a U Radnice a Kaprova a Maiselova.

V pomyslné stopě předasanační hrany Mariánského  náměstí budou v dlažbě zapuštěny trysky mlhoviště. V pozici
původního kostela bude příprava pro napojení vody pro dočasné umělecké instalace ochlazující v teplých měsících
své okolí.
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základní prostorové 
uspořádání

Nový venkovní výstavní prostor Galerie hlavního 
města Prahy.

Západní část Platnéřské ulice je nově 
jednosměrná směrem k Mariánskému náměstí, 
rozšiřuje se chodník podél severní fasády, 
redukuje parkování a profil je v podélném 
směru výškově oddělen opěrnou stěnou cca 
v polovině uličního profilu, v místech původní 
středověké stopy ulice.

Dolní úroveň bude sloužit pouze pro pěší 
jako chodník s bezbariérovým napojením 
na východní straně (směrem k náměstí). 
Rozšířením stávajícího koryta získává snížená 
část ulice své důstojné postavení a nabízí velmi 
vítanou možnost dočasných exteriérových 
instalací v režii Galerie, která tak svůj program 
může v rámci veřejného prostranství dostat více 
mezi lidi.

Studie koordinuje niveletu koryta s pozicí nově 
zamýšleného únikového východu z Klementina 
(zpracovává Metroprojekt). Realizace rozšíření 
koryta je podmíněna přeložením plynovodu 
a daných sdělovacích kabelů při vyústění do 
náměstí. Realizace není podmíněna zasypáním 
oken v místě napojení na Mariánské náměstí 
skrze bezbariérovou rampu a schody.

0        10m
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188,61

190,63 190,73

188,61

190,65

183,530
předpokládaná úroveň
středověké ulice

předpokládaná úroveň ulice
2. pol. 17. - 19. století

186,91

183,78

188,26

vodovod

kanalizace
VP 600/1100 ZCI

plynovod STL
přeložen190,73

předpokládaná pozice
předasanační průčelní stěny
historických domů (existence není
archeologicky potvrzena v celé
délce ulice, ve velké části však je
přítomna)

stávající
hrana

kanalizace
VP 600/1100 ZCI předpokládaná úroveň

středověké ulice
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předpokládaná pozice předasanační průčelní
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archeologicky potvrzena v celé délce ulice, ve
velké části však je přítomna)

186,91

183,78

plynovod STL vodovod

183,53

plynovod STL -
přeložen do kolektoru
v úseku mezi TK 20
a TK 19.
V šachtě TK 19
prostupuje stěnou
a vede opět v zemi v
původní stopě.

stávající
hrana

+1,39

úroveň Platnéřskáúroveň Platnéřská

rampa rampa188,615

190,720

189,110
188,640

189,840

185,990

188,360

stávající úroveň terénu
stávající úroveň terénu

E D

řez D-D‘ řez E-E‘
v místě odbočky
kolektoru do 
Klementina
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Současná opěrná stěna, tvořící předěl mezi stávající úrovní terénu a předasanační patou budovy 
Klementina, je v dezolátním stavu a vytváří dlouhodobě neudržitelný, nepříjemný a nebezpečný prostor. 
Během úvodních jednání s orgány památkové péče byla vznesena neprůlomná podmínka zachování 
snížené úrovně ulice tak, aby již dále nedocházelo k dalšímu zasypávání soklu Klementina (původní 
barokní sokl byl cca 5 m vysoký, historicky docházelo k jeho neustálému snižování do dnešní podoby). 

Významný zájem na zkvalitnění sníženého prostoru při budově Klementina projevila také veřejnost v 
průběhu participace. Participace společně s fyzickým průzkumem území směřují k velmi silné poptávce 
po zvýšení obytnosti ulice Platnéřská, hlavně pak v prostoru stávajícího koryta. Stávající ostudný stav 
považují všichni respondenti jako zdroj nebezpečí, smradu a nepříjemnou bariéru při pohybu územím. 

V rámci koncepční studie je navržena nová poloha opěrné stěny tak, aby došlo k většímu otevření 
sníženého prostoru ulice. Cílem rozšíření stávajícího koryta je zvýšení komfortu pěších, bezpečnosti, 
přehlednosti, a hlavně vytvoření jednoho z cílů Starého Města. Sníženou ulici plánuje nově využívat 
Galerie hlavního města Prahy jako svůj venkovní výstavní prostor pro umělecké intervence a exteriérové 
výstavy. Rozšíření pěšího průchodu mimo jiné napomůže přehlednosti při nově zřizovaném únikovém 
východu z budovy Klementina, případně i vstupu do nové galerie v prostorách zasypané kaple sv. Eligia 
(výhledový záměr). 

Nová pozice opěrné stěny se nachází v ochranném pásmu historické kanalizační stoky (VP 600/1100 
ZCI) a plynovodu. Podmiňující stavbou pro její realizaci je přeložka plynovodu do kolektoru a souhlas 
vlastníka kanalizační stoky s umístěním opěrné stěny v ochranném pásmu. Hlavní město Praha jako 
investor a zároveň jediný akcionář společnosti vlastnící kanalizační stoku má možnost vyvinout maximální 
úsilí a spolupráci k docílení společného veřejného zájmu, kterým nezbytná revitalizace veřejného 
prostranství v ulici Platnéřská je.

Kanalizace bude technicky i provozně fungovat i se stěnou nad stokou. Pozice a technický stav stávající 
kanalizační stoky bude základním východiskem pro návrh konstrukce nové opěrné stěny. Změna poměrů 
v území v návaznosti na umístění konstrukce nesmí vyvolat žádné významné negativní dopady na 
stávající kanalizační stoku a ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování. Doporučuje se zvolit 
řešení se základovou deskou, která zajistí, aby průběh sil od zatížení nepůsobil lineárně přímo na stoku – 
rozprostře síly do stran. V případě potřeby bude kanalizační stoka sanována a technicky konzervována v 
celé délce kolize bezvýkopově.
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opěrná stěna

Nová opěrná stěna v Platnéřské ulici je 
obložena žulovým řezaným obkladem ze 
stejného kamene, který je použit na dlažbu ve 
středu Mariánského náměstí.

Formát obkladu je 300 mm široký s 
proměnlivou délkou (150, 300, 450, 600, 750 
mm). V rámci stěny jsou vytipována místa, kde 
je povrch obkladu zdrsněn a ručně opracován. 
Tato místa odkazují na původní domy v 
Platnéřské ulici a na pozice jejich vstupů a 
průjezdů.

Rozšířením sníženého prostoru ulice dojde 
pravděpodobně k odhalení části historické stěny 
původních domů. Předpokládá se její očištění 
a zachování v prostoru, kde se stane výrazným 
prvkem odkazujícím k historii místa a pražské 
asanaci.

V rámci opěrné stěny je navržen závěsný 
systém a osvětlení umožňující exteriérové 
instalace a výstavy v režii Galerie hlavního města 
Prahy.

Koruna opěrné stěny je doplněna o nové, 
autorsky pojaté zábradlí vymezující komunikaci 
ve vyšší úrovni ulice a bránící automobilům v 
pádu mimo vozovku.

pražská mozaika

kamenný obklad
se zdrsněným a 
ručně opracovaným 
povrchem

závěsný systém

osvětlení

autorské zábradlí

pražská mozaika

kamenný obklad
řezaný

závěsný systém

osvětlení

autorské zábradlí



náměstí Franze Kafky
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Stávající výšková úroveň ponechána až nasníženou část u nového vstupu do Klemetina.
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Veleslavínova

Nová radnice
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Trauttmannsdorfský

palác

MHMP – odbor

hospodaření s majetkem

Kafkův
dům

kostel sv. Mikuláše

Bezbariérový boční vchod

a stávající hlavní vchod do GHMP

Hlavní vchod do městské knihovny

a nově také vchod do GHMP.

Clam-Gallasův palác /
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využití pro kavárnu

Průchod

pro veřejnost

-0,10

±0,00
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v rámci programu
Umění pro město
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Nová podoba Mariánského náměstí
Nový návrh Mariánského náměstí z dílny architektonického studia Xtopix respektuje historii lokality a zároveň reaguje
na současné potřeby obyvatel i návštěvníků místa. Studio Xtopix v návrhu myslí na bezpečnost celého prostoru, který
podněcuje svou proměnlivostí širokou škálu dějů a slouží jak k odpočinku, tak i k pořádání nejrůznějších kulturních
akcí. Součástí návrhu je i úprava náměstí Franze Kafky a jeho okolí.

Historie lokality
Mariánské náměstí prošlo v průběhu staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Nový návrh
v sobě nese stopu pražské asanace, která se promítá v návrhu dlažby, lavice i vodních prvků.

Kompozice Mariánského náměstí
Návrh představuje malířské plátno sjednocující nesourodou kompozici původních barokních budov a poasanační
zástavby. Jednotlivé charakteristické prvky návrhu, výstavní prostor v Platnéřské, lavice, vodní prvky, stromy
a prostor pro obměnující se pavilon a dočasné umělecké instalace, tvoří nástroje promítající do náměstí
původní prostorové vztahy Mariánského náměstí.
V místě původního prostoru náměstí probíhá terénní vlna vyrovnávající pozvolně asanovanou a původní úroveň ulic
Starého města. Vazbu velkoformátové řezané dlažby v této svažité ploše ztužují štípané sloupky vytvářející v místě
specifický koberec.

Doprava
Náměstí bude sloužit zejména pěším a cyklistům, ale umožní i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluze. V návrhu se
počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. V lokalitě bude zajištěno také více přechodů. Kromě
ulic Žatecká a Maiselova budou všechny ulice pro cyklisty obousměrné. Na náměstí bude umístěno také několik
stojanů na kola. Provoz autobusové linky 194 zůstává zachován přes Mariánské náměstí. Nově se umisťují zastávky
do ulic Žatecká a Platnéřská.

Návrh reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití
západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno a stává se pěší
zónou. Současně však zachovává možnost obsluhy jak institucí na náměstí, tak bezprostředního okolí skrze výsuvné
sloupky.

Díky zobousměrnění ulice Kaprova může dojít i ke zklidnění provozu na náměstí Franze Kafky. V případě potřeby pak
lze řešit tranzit jednoduchým způsobem v ulicích Maiselova, Jáchymova a Široká.

Parkování
Parkování osobních vozidel se sice redukuje, avšak vždy s rezervou pro rezidenty. Konkrétně se upravuje parkování v
ulici Platnéřské, Linhartské a Kaprově, a to ze šikmých míst na podélné stání.

Zeleň
Návrh náměstí počítá s vysazením tří javorů v nejslunnějším místě, kde stromy poskytnou potřebný stín. Zároveň zde
nevedou sítě technické infrastruktury, které by výsadbě bránily. Javory dobře snáší sucho i náročné podmínky
městského prostředí.

Dále se počítá s umístěním stromů do ulic Kaprova a U Radnice.

Vodní prvky
Návrh řeší vedle vzhledu a funkčnosti náměstí také jeho mikroklima, které je v centru města složité uplatňovat
pomocí vegetace. Právě proto bude pod stromy umístěna kašna s pítkem. Další pítka jsou navržena pod stromy v
nároží ulic Platnéřská a U Radnice a Kaprova a Maiselova.

V pomyslné stopě předasanační hrany Mariánského  náměstí budou v dlažbě zapuštěny trysky mlhoviště. V pozici
původního kostela bude příprava pro napojení vody pro dočasné umělecké instalace ochlazující v teplých měsících
své okolí.
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základní prostorové 
uspořádání

Náměstí Franze Kafky je oproti Mariánskému 
náměstí v režimu obytné zóny, a tedy s možným 
provozem všech vozidel v určeném směru (z 
ulice U Radnice do ulic Kaprova a Maiselova). 

Pojížděné plochy jsou z prostorového hlediska 
minimalizovány, neboť se jedná o jednu z 
důležitých křižovatek zejména pěších cest 
v centru Prahy. Ukrojením prostoru vozovky 
vzniká komfortní prostor pro pěší – pomyslný 
most mezi „předpolím“ Staroměstského 
náměstí a hlavním tahem směrem ke stanici 
metra Staroměstská, na náměstí Jana Palacha, 
k Vltavě a dále na Pražský hrad, resp. i ke 
Královské cestě a Karlovu mostu.

Optimalizací křižovatek U Radnice – Platnéřská 
v jižní části náměstí Franze Kafky a U Radnice 
– Kaprova – Maiselova v severní části vznikají 
nové pobytové prostory se stromem, sezením a 
pítkem, určené pouze chodcům.

V ulici U Radnice, v návaznosti na zadní vstup 
do budovy Nové radnice, jsou umístěna dvě 
parkovací stání určená pro zásobování a správu 
Magistrátu hlavního města Prahy.

Vjezd do okolí budovy Nové radnice je nově z 
obousměrné ulice Žatecká, resp. ulice Kaprova, 
kterou lze provést jako obousměrnou již v 
současném stavu, neboť to umožňují její šířkové 
parametry. Ulice Platnéřská bude nově celá 
jednosměrná, ulice Linhartská a U Radnice 
obousměrná.

Návrh v celém svém rozsahu řešeného území 
jednotně řeší parkovací stání v podélném směru 
ve prospěch šířek chodníků.
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Gleditsia triacanthos ‚Sunburst‘

pražské židle a stolky

autorská kamenná kruhová lavice s pítkem

zlatý strom
Dřevina svým celoročně žlutavým/zlatavým 
zbarvením upomíná na místo, kde se to 
zlatem vždy třpytilo a v minulosti se s ním zde 
obchodovalo. Má příjemnou měkkou texturu a 
světlou korunou s řídkým olistěním. Poměrně 
tmavý sevřený prostor odlehčí a prosvětlí.

mobiliář
V prostoru náměstí Franze Kafky je navrženo 
rozmístění stojanů na kola, odpadkových košů 
a lamp veřejného osvětlení. Předpokládá se 
využití typového pražského mobiliáře podle 
dříve vysoutěženého návrhu. K sezení jsou 
převážně použity pražské židle a stolky volně 
rozmístěné v ploše náměstí.

autorský mobiliář
Typový mobiliář je doplněn o mobiliář autorský. 
Zlatý strom vytváří menší pobytové místo. 
Pod ním je navržena kamenná kruhová lavice 
z růžového mramoru společně s pítkem. 
Kruhová lavice umožní krátkodobé spočinutí 
v místě křížení cest s výhledem, kde mohou 
kolemjdoucí pozorovat okolní dění.

V neposlední řadě je kruhová lavice pomyslnou 
bariérou chránicí bezprostřední okolí 
vysazeného stromu. Mezi kmenem a lavicí 
bude možné založit rabato – záhon buď s 
půdopokryvnými dřevinami nebo i kombinovaný 
s trvalkami.
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Čtenář v křesle od Jaroslava Róny, Fotografie F. Kasík

umění pro město
Předmětem mezinárodní výtvarné soutěže by 
mělo být vhodné umístění a návrh uměleckého 
díla v prostoru náměstí Franze Kafky.

Předběžná specifikace zadání:

1. Umělecké dílo velikosti přiměřené předprostoru 
kostela sv. Mikuláše – bude posuzováno 
individuálně

2. Dílo bez větších nároků na založení / ukotvení 
bude upřednostňováno před dílem, vyžadujícím 
výraznější zásah do podloží. Místo se nachází v 
důležité archeologické lokalitě, kde jakýkoliv zásah 
do podloží vyžaduje důkladný archeologický 
průzkum.

3. Návrh by měl zohlednit přítomnost stávající 
pamětní desky s bustou od autorů Karla Hladíka a 
Jana Kaplického.

4. Umístění musí brát v potaz rozptylové prostory 
před zadním vstupem do kostela sv. Mikuláše a 
vstupů a průjezdu do Kafkova domu. Dílo nesmí 
bránit pohybu velkého počtu pěších.

5. Umístění musí brát zřetel na vedení technických 
sítí infrastruktury, viz podklady k soutěži.

6. Forma umělecké intervence může mít 
jakoukoliv podobu. V případě sochy či instalace, 
musí zvolené řešení brát v potaz jeho existenci ve 
veřejném prostoru, kdy musí odolat zvýšené míře 
zátěže.

7. Přizvání ke spolupráci architekta-urbanisty je na 
zvážení soutěžících

8. Dílo musí dbát skutečnosti, že bude stát před 
průčelím domu č.p. 24/I a západní fasádou 
chrámu sv. Mikuláše – nemělo by konkurovat 
jejich architektonickým kompozicím.

9. Dílo by rozhodně nemělo mít dehonestující 
vyznění ani podtext či kontext, a to jakýmkoliv 
směrem (jsme před kostelem, před magistrátní 
budovou a v těsném sousedství Staroměstského 
náměstí).

10. Dílo by nemělo vytvářet stinný kout.

11. V rámci hodnocení soutěžních návrhů bude 
v navržené pozici proveden, osazen a posouzen 
hmotový model v měřítku 1:1.
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8 x 380 x 150mm trysky

mlhoviště

Plánované trv
alé

zpřístupnění nádvoří

Clam-Gallasova paláce

veřejnosti - 
průchod mezi

ulicemi Linharstká a Husova

Pěší zóna od

křižovatky s

ulicí Karlova

Pěší zóna od

křižovatky s

ulicí Karlova

Výstavní prostor G
HMP v Platnéřské

ulici je situován na tra
se mezi GHMP

a Colorado-Mansfeldský palácem,

který nabízí prostory pro umělecké

rezidence pod dramaturgií G
HMP

Koordinace

s architektem

Václavem Králíčkem,

autorem studie

Palachova náměstí

Legenda hranice ř
ešen

ého územ
í

hrany ko
munikac

í

dlažb
a - h

ladká d
lažb

a v 
ploše

Mariá
nskéh

o náměstí

dlažb
a - p

ražs
ká m

ozaik
a 4/6

vzor Mariá
nské 

náměstí

dlažb
a - v

ozovka

vstu
p, vje
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dlažb
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a 4/6

vzor okolí náměstí 
Fran
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odník

dlažb
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vzor náměstí 
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ze K
afky

navrh
ovaný str

om

stáv
ající

 stro
m

pražs
ká la

vičk
a

mariá
nské 

židle, le
hátka

 a st
olky

stojany na ko
la

kruhová la
vicevodní prvek

odpadkový k
oš

lampa ve
řejn

ého osvět
lení

vstu
p do metra

směr jí
zdy au

tomobilů

podzem
ní kontejn

ery

Nová podoba Mariánského náměstí

Nový n
ávrh

 Mariá
nskéh

o náměstí 
z dílny ar

chitekt
onické

ho stu
dia X

topix re
spektu

je h
istorii lo

kalit
y a 

záro
veň rea

guje

na so
učasn

é potřeb
y obyvat

el i n
ávšt

ěvníků místa.
 Studio Xtopix v 

návrh
u myslí 

na bezpečnost ce
lého prostoru, kte

rý

podněcuje sv
ou proměnlivostí š

irokou šká
lu dějů a sl

ouží ja
k k 

odpočinku, tak
 i k 

pořádání nejrů
znějšíc

h kulturních

akcí
. Součást

í návrh
u je i

 úprava
 náměstí 

Fran
ze K

afky
 a je

ho okolí.

Historie lokality

Mariá
nské 

náměstí 
prošlo v p

růběhu sta
letí 

mnoha vý
razn

ými zm
ěnami, kt

eré 
formovaly

 jeh
o podobu. Nový n

ávrh

v so
bě nese 

stopu pražs
ké a

sanace,
 kte

rá s
e promítá v

 návrh
u dlažb

y, la
vice

 i vo
dních prvků

.

Kompozice Mariánského náměstí

Návrh
 představ

uje m
alířs

ké p
látn

o sjed
nocující n

esourodou kompozici 
původních barokních budov a 

poasan
ační

zást
avby. Je

dnotlivé
 charak

teris
tické

 prvky
 návrh

u, výstavní prostor v Platnéřské, lavice, vodní prvky, stromy

a prostor pro obměnující se pavilon a dočasné umělecké instalace, tvo
ří nástr

oje p
romítajíc

í do náměstí

původní prostorové v
ztah

y Mariá
nskéh

o náměstí.

V místě 
původního prostoru náměstí 

probíhá te
rénní vln

a vy
rovnávaj

ící p
ozvolně as

anovanou a p
ůvodní úroveň ulic

Staré
ho města

. Vazbu velk
oformátové ř

ezan
é dlažb

y v 
této

 sva
žité 

ploše z
tužují ští

pané slo
upky v

ytvá
řejíc

í v m
ístě

specifi
cký 

koberec
.

Doprava

Náměstí 
bude slo

užit z
ejm

éna pěším
 a cy

klist
ům, ale

 umožní i n
ezbytný průjezd

 aut a d
opravn

í obsluze. V
 návrh

u se

počítá 
s ro

zšíře
ním chodníků a v

znikem
 pěšíc

h a o
bytných zón. V lokalit

ě bude za
jiště

no tak
é víc

e přech
odů. Kromě

ulic Ž
atec

ká a
 Maise

lova b
udou vše

chny ulice 
pro cyk

listy
 obousměrné. N

a náměstí 
bude umístěn

o tak
é několik

stojanů na ko
la. P

rovoz au
tobusové li

nky 1
94 zůstáv

á za
chován přes 

Mariá
nské 

náměstí.
 Nově s

e umisťu
jí za

stáv
ky

do ulic Ž
atec

ká a
 Platn

éřsk
á.

Návrh
 rea

guje n
a zk

lidňování cen
tra m

ěsta
, ale

 res
pektu

je n
ezbytnou obsluhu územ

í. Návrh
 mění dopravn

í vyu
žití

západní čás
ti ulice 

Platn
éřsk

á ta
k, že

 Mariá
nské 

náměstí 
zůstáv

á oběma tra
nzitními sm

ěry 
nedotčen

o a st
ává 

se p
ěší

zónou. Současn
ě vš

ak z
achovává

 možnost o
bsluhy ja

k institu
cí na náměstí,

 tak
 bezprostře

dního okolí sk
rze 

výsu
vné

sloupky.

Díky z
obousměrnění ulice 

Kaprova m
ůže d

ojít i 
ke z

klidnění provozu na náměstí 
Fran

ze K
afky

. V případě potřeb
y pak

lze ř
ešit 

tran
zit je

dnoduchým způsobem v u
licích

 Maise
lova, 

Jách
ymova a

 Široká.

Parkování

Parko
vání osobních vozidel se

 sice
 red

ukuje, a
však

 vžd
y s r

ezer
vou pro rez

identy. K
onkrét

ně se
 upravu

je p
arko

vání v

ulici P
latn

éřsk
é, L

inharts
ké a

 Kaprově, 
a to

 ze š
ikmých míst n

a podélné st
ání.

Zeleň

Návrh
 náměstí 

počítá 
s vy

saze
ním tří j

avorů v n
ejslu

nnějším
 místě,

 kde st
romy poskyt

nou potřeb
ný stí

n. Zároveň zde

neved
ou sítě

 tec
hnické

 infras
truktury, k

teré
 by vý

sadbě bránily. J
avory d

obře s
náší s

ucho i náročné podmínky

městs
kého prostře

dí.

Dále s
e počítá 

s umístěn
ím stro

mů do ulic K
aprova a

 U Radnice.

Vodní prvky

Návrh
 řeš

í ved
le vz

hledu a fu
nkčnosti n

áměstí 
také

 jeh
o mikro

klim
a, k

teré
 je v

 cen
tru města

 složité 
uplatň

ovat

pomocí ve
getac

e. P
rávě

 proto bude pod stro
my umístěn

a ka
šna s p

ítkem
. Další 

pítka 
jsou navrž

ena pod stro
my v

nároží ulic P
latn

éřsk
á a 

U Radnice a
 Kaprova a

 Maise
lova.

V pomysln
é st

opě předasan
ační hrany Mariá

nskéh
o  náměstí 

budou v d
lažb

ě za
puštěn

y try
sky 

mlhoviště
. V pozici

původního kostela
 bude příprava

 pro napojení vody pro dočasn
é umělec

ké in
stala

ce o
chlazu

jící v
 tep

lých
 měsíc

ích

své 
okolí.
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základní prostorové 
uspořádání

Kaprova ulice reprezentuje jednu z nejstarších 
pražských tras – propojení Staroměstského 
náměstí skrze původní nejstarší pražský brod 
přes Vltavu směrem na Pražský hrad. 

V současnosti se jedná, z hlediska provozu 
chodců, o jednu z nejvytíženějších ulic centra 
Prahy. Ulice se nově navrhuje jako obousměrná, 
redukuje se parkování ve prospěch šířek 
chodníků.

Uliční profil je nově doplněn oboustranným 
stromořadím. Umístění stromů v profilu ulice 
vyvolává nutnost přeložení daných sítí technické 
infrastruktury. 

Důvodem přičlenění ulice Kaprova k řešenému 
území je jednak předběžná koordinace s 
revitalizací náměstí Jana Palacha a jednak 
nutnost vyjádřit se k ulici z hlediska výhledového 
provozu, tj. obsluhy území a příjezdu k okolí 
budovy radnice.
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Kafkův strom
Strom s hladkou zajímavou kůrou, která se v 
návaznosti na Kafkovu povídku p r o m ě ň u j e : 

Originální název: Die Bäume
Rok vydání: 1908

 “Neboť jsme jako kmeny stromů ve sněhu. 
Napohled tu hladce spočívají a řekl bys, že stačí 
malý náraz, abys je odsunul. Nikoli, nejde to, 
jsou totiž z půdou pevně spojeny. Ale hleďme, 
dokonce i to je pouhé zdání.“

uliční stromořadí
Vzhledem ke ztíženým životním podmínkám 
dřevin v městském prostředí i významnému 
zastínění uličního prostoru se doporučuje 
výsadba vhodná pro ztížené podmínky (pouze 
ranní a večerní slunce).

Druh, které by měly tyto podmínky splňovat je 
například úzce rostoucí kultivar rodu Platanus 
– Platanus occidentalis ‚Obelisk´. Zejména šíře 
koruny 6-10 m s vystoupavými větvemi se do 
poměrně úzkého profilu ulice bude velmi dobře 
hodit a prosperující dřeviny budou dlouhodobě 
plnit všechny benefity sídelní zeleně.

Nutné je zajištění odpovídacích technologií 
pro výsadby dřevin ve ztížených podmínkách a 
nastavení následné péče (zálivka, hnojení).  

Alternativní druhový návrh jsou platany s 
poměrně úzkou (ale nikoliv kompaktní) 
korunou a habitem např. Platanus x 
acerifolia ‚Pyramidalis´ pozn. vzhledem k 
předpokládanému uvádění novinek z rodu 
Platanus na trh je vhodné ověřit aktuální 
perspektivní kultivary v dalších fázích projektové 
dokumentace i před vlastní realizací. V případě 
nedostupnosti požadovaných úzkokorunných 
kultivarů lze zvolit z kultivarové škály rodu Acer.

mobiliář
V prostoru Kaprovy ulice je navrženo rozmístění 
stojanů na kola, odpadkových košů a lamp 
veřejného osvětlení. Předpokládá se využití 
typového pražského mobiliáře podle dříve 
vysoutěženého návrhu.

Kafkův strom vytváří menší pobytové místo 
společně s kamennou kruhovou lavicí z 
růžového mramoru a pítkem.

Platanus occidentalis ‚Obelisk‘

Platanus x acerifolia ‚Exclamation‘

autorská kamenná kruhová lavice s pítkem
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architektonická situace
Legenda

hranice řešeného území
hrany komunikací
dlažba - hladká dlažba v ploše
Mariánského náměstí
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor Mariánské náměstí

dlažba - vozovka

vstup, vjezd

dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor okolí náměstí Franze Kafky
dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor chodník

dlažba - pražská mozaika 4/6
vzor náměstí Franze Kafky

navrhovaný strom

stávající strom

pražská lavička
mariánské židle, lehátka a stolky

stojany na kola

kruhová lavice

vodní prvek

odpadkový koš
lampa veřejného osvětlení

vstup do metra

směr jízdy automobilů

podzemní kontejnery

uliční vpusť, vodní tryska
pevné a výsuvné sloupky

pražské židle a stolky

kamenná lavice
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koordinační situace
 stávající stav

 navrhovaný stav
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situace TI
 stávající sítě technické infrastruktury

 kolize se sítěmi technické infrastruktury

 potencionální kolize se sítěmi technické  
 infrastruktury (nutno prověřit při   
 detailnějším dopracování ve vyšších   
 fázích projektu)

1 Nová pozice opěrné stěny se nachází  
 v ochranném pásmu historické   
 kanalizační stoky a plynovodu.   
 
 Podmiňující stavbou pro její realizaci je  
 přeložka plynovodu do kolektoru v úseku  
 mezi TK 20 a TK 19. V šachtě TK 19 
 prostoupí stěnou a povede opět v zemi v  
 původní stopě. 

 Další podmínkou realizace je souhlas  
 vlastníka kanalizační stoky s umístěním  
 opěrné stěny v ochranném pásmu.

 Dotčení správci sítí TI:
 Pražské vodovody a kanalizace
 Pražská plynárenská distribuce
 Cetin
 T-Mobile
 Technologie hlavního města Prahy
 Ministerstvo vnitra

2 Umístění podzemních kontejnerů na  
 rohu Linhartské ulice a Mariánského  
 náměstí je podmíněno přeložením   
 slaboproudého a silnoproudého vedení.

 Dotčení správci sítí TI:
 Pražská energetika
 Cetin
 Ministerstvo vnitra

3 Výsadba nového stromořadí v Kaprově  
 ulici může být příležitostí pro nový   
 způsob vedení sítí TI v ulicích pomocí  
 kabelovodu, který do sebe dokáže   
 integrovat i větší vedení a další média,  
 čímž ruší potřebu ochranných pásem.

 Dotčení správci sítí TI:
 Pražské vodovody a kanalizace
 Pražská plynárenská distribuce
 Pražská energetika
 Cetin
 T-Mobile

3
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pohyb cyklistů
Pro cyklisty se plošně umisťují stojany a vyjma 
ulic Žatecká a Maiselova budou všechny ulice 
pro cyklisty obousměrné. Pohyb cyklistů v pěší 
zóně je samozřejmostí.

 návrh dopravního režimu pro jízdní kola

 dopravní režim pro motorová vozidla
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městská hromadná doprava

stav
Analýza současného využití provozu městské 
hromadné dopravy. číselné hodnoty udávají 
počet přepravených a obraty za průměrný 
pracovní den.

 autobus

 tramvaj

 metro

návrh
Provoz autobusové linky 194 je nadále 
zachován přes Mariánské náměstí. Nově se 
umisťují zastávky do ulice Žatecká (východně 
od budovy knihovny) a Platnéřská (těsně u 
Mariánského náměstí). Důvodem je zejména 
potřeba nástupní hrany zastávek.

Návrh prověřil i nové vstupy do východního 
vestibulu metra z ulice Kaprova od náměstí 
Franze Kafky, samostatným koordinovaným 
záměrem jsou prověřovány další alternativy.

 stávající autobusové zastávky

 navrhované autobusové zastávky

Řezno
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individuální automobilová 
doprava

stav
Analýza současného provozu motorových 
vozidel. V řešeném území je možné v 
současném stavu sledovat lokální centrální 
tranzit přes ulici Kaprova. Další negativní 
zátěží je poptávka po parkování těsně u centra 
Starého Města a další možný průjezd ulicemi 
Maiselova a Pařížská až na Staroměstské 
náměstí a dále do Dlouhé. Obě tranzitní stopy 
neúměrně zatěžují Mariánské náměstí i jeho 
okolí.

 intenzity IAD za 24 hod
 dle aktuálních dostupných dat TSK
 

 intenzity IAD za 24 hod
 dle vlastního průzkumu při uzavírce   
 Smetanova nábřeží a omezení provozu  
 na Malé Straně - 5.11.2019
 

 pěší zóna
 

 obytná zóna

návrh
Návrh reaguje na stávající dopravní zátěž 
zklidněním různými nástroji, respektuje však 
nezbytnou obsluhu území.

Návrh mění dopravní využití západní části ulice 
Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává 
oběma tranzitními směry nedotčeno – stává 
se pěší zónou, současně však zachovává 
možnost obsluhy jak institucí na náměstí, 
tak bezprostředního okolí (prostřednictvím 
výsuvných sloupků).

Díky zbousměrnění ulice Kaprova může 
dojít ke zklidnění provozu na náměstí Franze 
Kafky. V případě potřeby pak lze řešit tranzit 
jednoduchým způsobem v ulicích Maiselova, 
Jáchymova a Široká, které tvoří předěl mezi 
jednotlivými částmi Starého Města a Josefova. 

Příjezd k radnici a do ulice Linhartská je nově 
jen z ulice Žatecká.
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doprava v klidu

stav
 současné parkování

podzemní parkoviště na náměstí Jana Palacha
celková kapacita........... 450 míst
obsazenost.................... 30 %
volná kapacita............... 315 míst
nonstop.......................... 60,- Kč/hod

modrá zóna
8:00 - 6:00.................. 80,-Kč/hod

fialová zóna
8:00 - 24:00............... 40,- Kč/hod

návrh
 rezidentní parkování

 smíšené parkování

 vyhrazené parkování (MHMP, GHMP, ...)
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etapizace

Úvahy o postupu realizace revitalizace 
Mariánského náměstí a jeho okolí počítají s 
5. základními etapami a jejich dílčími fázemi. 
Vedle samotného prostoru náměstí budou v 
úrovni terénu transformovány i přiléhající ulice 
Platnéřská (v úseku mezi ulicemi Křížovnická – 
U Radnice), Linhartská a náměstí Franze Kafky. 
Zvolený koncept druhotně vyvolává rovněž 
úpravy uličního profilu v ulici Kaprova propojující 
součást řešeného území při východním cípu 
(náměstí Fr. Kafky) a paralelního projektu úprav 
náměstí Jana Palacha při západním konci 
(připravuje arch. Králíček + SATRA). Vedle výše 
uvedených prostorů mohou doznat určitých 
nepodmiňujících korekcí hrany vozovky a 
chodníku v profilech ulic Valentinská, Žatecká 
a Veleslavínova (drobné změny vyvolané 
nastaveným profilem ulic v rámci řešeného 
území). Princip směru výstavby by měl počítat 
s pravidlem, kdy pohyb stavební techniky 
následující etapy zpravidla neprobíhá po již 
realizovaném úseku.

etapa IA
Rozšíření koryta v ulici Platnéřská při hraně 
Klementina představuje nejnáročnější stavební 
úpravu. V rámci prací proběhne přeložení 
plynovodu – z části do kolektoru v úseku od 
Městské knihovny po šachtu kolektoru TK19, z 
části v nové pozici v pod rozšířeným korytem v 
úseku od TK19 po ulici Křížovnická. Úpravy jižní 
poloviny úseku ulice bude zabírat jeden jízdní 
pruh. Pohyb bude zajištěn díky změně kolmého 
na podélné stání. Nová opěrná stěna bude 
představena před zakopanou fasádu původní 
historické hrany Platnéřské ulice. V době 
realizace etapy IA bude nutné změnit část
ulice Kaprova na obousměrnou komunikaci 
(ke změně není zapotřebí stavebních úprav, 
stávající profil umožní za předpokladu změny 
parkovacích stání z šikmých na podélné). 
Zázemí staveniště + deponie materiálu na 
Mariánském náměstí a zčásti v Platnéřské či 
Linhartské.

etapa IB
Průběh stavebních úprav bude znamenat 
zneprůjezdnění daného úseku Platnéřské ulice. 
Deponie materiálu + zázemí staveniště zůstává 
na stejném místě, viz fáze IA.
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etapa II
V rámci úprav prostoru Mariánského náměstí 
bude v první řadě třeba dokončit jižní propojení 
ulic Seminářská – Husova (průjezd IZS k 
důležitým institucím v prostoru náměstí). 
Zázemí staveniště přemístěno do rozšířeného 
koryta v Platnéřské ulici (prostor koryta uzavřen 
do dokončení úprav Mariánského náměstí). 
Během trvání stavby umožněn průjezd 
Platnéřskou ulicí před budovou Městské 
knihovny.

etapa IIIA
Linhartská ulice bude realizovaná buď s 
dělením na 2 subfáze v podélném směru 
anebo jako celek (znemožnění průjezdu).

etapa IIIB
Ulice Platnéřská v úseku při hraně Nové radnice 
zneprůjezdněna.

etapa IIIC
Dokončení úprav ulice U Radnice uzavírá etapu 
III a přemisťuje pohyb stavební techniky do ulic 
Kaprova a Maiselova (eliminovat stavební provoz 
v prostoru Staroměstského náměstí u hrdla 
mezi kostelem sv. Mikuláše a náměstím Franze 
Kafky).

etapa IV
Revitalizace náměstí Franze Kafky a přináležející 
křižovatky U Radnice – Platnéřská – Kaprova – 
Maiselova. Během realizace znemožněn průjezd 
křižovatkou (omezení v ulicích Platnéřská a 
Kaprova).

etapa VA až VH

Realizováno sousledně od východu na západ. 
Úseky děleny v podélném směru na poloviny ve
středu komunikace (umožněn vždy průjezd 
alespoň v jednom směru). Křižovatky představují 
samostatné subfáze a uzavírají vždy daný úsek 
ulice Kaprova. Během realizace fází Vc – Vf 
nutno řešit průjezd autobusu č. 194 v jeho 
nově navrhované stopě. Stavební fáze Vg, Vh se 
dotýkají řešeného území projektu rekonstrukce 
náměstí Jana Palacha – nutná projekční a 
stavební koordinace.
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