
 

Návrh konceptu usiluje o urovnání protichůdných priorit. Řešení poskytující vysoce kvalitní, multifunkční městský prostor jsou založena 

na maximálně efektivních kompromisech. Hlavní kompromisy se týkají vztahu mezi architektonickou kompozicí a  požadavky dopravy. 

Prostorová a kompoziční řešení 

1. Hlavní rozhodnutí spočívá v oddělení vnitřního náměstí (tvořeného dvěma částmi – horní a dolní). Předpokládá se, že je možné dosáhnout 

speciální jednoty prostoru. Vzhledem k proporcím a vývoji náměstí musí být rozděleno na dvě části. Dále se má za to, že jednotnost 

a soudržnost celého tržiště by bylo možné dosáhnout za použití podobné kompozice v  obou částech tržiště i architektonických a materiálových 

řešení. 

2. Pěší zóna podél jižního a západního průčelí náměstí je navržena jako oddělený prostorový prvek vytvářející spojnici mezi Karlovým mostem 

a Pražským hradem. 

3. Reprezentativní funkce vnitřního náměstí (obou částí) by měla být zachována, zároveň by však měla být rozvíjena jeho rekreační funkce. 

Pěší zóna je navržena převážně jako komerční oblast s místy k pronájmu – zahrádky restaurací. 

4. Kompozice konkrétních prostor byla navržena jako popředí, která zdůrazňují formu a  kompozici budov hlavního náměstí. 

Řešení komunikací 

1. Komunikace celého náměstí se omezí na jednu úzkou ul ici – hranice po obvodu vnitřního náměstí. Do pěší zóny by měla navrhovaná 

komunikace zasahovat co možná nejméně.  

2. Komunikace je položená níže než přilehlá pěší zóna přibližně o 8 cm. Oddělená komunikace zároveň ohraničuje oblast vnitřního náměstí 

s charakteristickým tvarem. 

3. Kruhovou komunikaci přetínají tři široké přechody pro chodce. Jsou vyvýšeny na úroveň chodníku. Cílem vyvýšení je obrácení hi erarchie. Podle 

návrhu konceptu pěší nepřecházejí ulici, ale vozidla přejíždějí přes chodník. Řidič vozidla by měl mít pocit narušitele, kterému je povoleno 

použít oblast vyhrazenou pro chodce.  

4. Komunikaci upravují další rohy za účelem zklidnění provozu. Také formují tvar vnitřního náměstí. 

5. Požaduje se použití integrovaných semaforů na křižovatkách automobilové a tramvajové dopravy. 

6. Uznává se, že vjezd na náměstí nad Poslaneckou sněmovnou bude povolen pouze vozidlům s  povolením. 

Řešení parkovišť a zásobování 

1. Návrh počítá se 43 parkovacími místy pro motorová vozidla určenými pouze pro rezidenty a instituce nacházející se na náměstí. Se 

zpoplatněnými parkovacími místy pro veřejnost se nepočítá.  

2. Každé parkovací místo bude vybaveno zábranou – hydraulickým patníkem s rychlým posuvem. Zábrana by měla být ovládána dálkovým 

ovládáním nebo zařízeními instalovanými ve vozidlech. Když se vozidlo přiblíží k  parkovacímu místu, zábrana se automaticky zasune. Z  důvodu 

efektivního využívání parkovacích míst je stanovení počtu dálkových ovládání parkovacích míst na pronajímateli.  

3. Počítá se se 7 stáními pro vozy taxi. 

Řešení mobiliáře, architektonických detailů, pořadí povrchu 

1. Koncept stanoví pořadí vzorů dlažebních kostek na náměstí. Pořadí vzorů dlažebních kostek je zásadní pro identitu náměstí.  

2. V obou částech vnitřního náměstí jsou navrženy vodní prvky, lavičky a pouliční architektura ve stejném stylu za účelem zdůraznění 

soudržnosti prostoru. Jsou určeny pro odpočinek a setkávání obyvatel, studentů a návštěvníků. 

3. V pěší zóně jsou navrženy lavičky a vodotrysky – mobiliář pro krátký odpočinek. 

Řešení osvětlení 

1. Návrh počítá se 3 druhy osvětlení: (i) osvětlení vnitřního náměstí, (ii) pouliční osvětlení, (iii) osvětlení stromů.  

2. Plánuje se též osvětlení budov, avšak není zahrnuto v  této práci. 


