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SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ
Ústředním tématem Senovážného náměstí je sjednocení celého prostoru v 
jednotný a navazující celek. Náměstí leží na tangenciální linii po které vede 
tramvajová trať. Ta má menší měřítko, je městotvorná. Náměstí je součástí 
intimních prostorů, které se na této linii nachází.
Navrhuji zklidnění před Jindřišskou věží zvýšením úrovně vozovky a změnou 
dlažby. Dlažba a úroveň je hlavní jednotící prvek Jindřišské věže a kostela sv. 
Jindřicha a sv. Kunhuty.
Celý prostor náměstí oživuji vytvořením různorodých zákoutí. Ta se liší druhem 
aktivit, hlukem a ruchem. Všechna zákoutí spojuje jejich intimní charakter, 
čímž navazují na povahu tangenty. 
Prostor okolo kostela a v severní části náměstí je více klidný a přírodní. Ve 
východní části náměstí je více městský, dlážděný.
Náměstí je doplněno o vodní prvky a umělecká díla umístěná na osy 
jednotlivých prostorů.
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doprava AUTO
     - vnější okruh
     - velké měřítko, tranzit

Hlavní radiální osa
- proměna charakteru
- postupné vytrácení intimity, lidského měřítka
- od preference pěších po dominanci dopravy

Hlavní tangenciální osa
- stejnorodý charakter v celé délce
- energie, proměny přinášené z periferií
- oživení intimními prostory, pasážemi

doprava TRAM
     - vnitřní okruh
     - malé měřítko, pěší
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KOMPOZIČNÍ VZTAHY

NÁVRH VEDENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ

ČLENĚNÍ NOVÉHO MĚSTA

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ PLOCHY

ZADÁNÍ
Tématem projektu je celkový urbanistický koncept koordinovaných úprav 
hlavních městských prostorů historického centra Prahy. 
Projekt definuje čím se tyto prostory společně vyznačují a určuje jejich 
specifickou roli v rámci celku.
Ambicí projektu je celkové začlenění území do hierarchie města a zkvalitnění 
věřejných prostranství, která se v něm nachází. 
Určení hierarchie os a jejich významu v celkovém kontextu stanovuje koncepci 
území a vymezuje detailnější podobu jednotlivých prostorů na ně napojených. 
Konkrétní řešení úprav, regenerace a dotvoření těchto prostorů je hlavním 
cílem zadání.

KONCEPT
Pozornost projektu je upřena na definování páteřních os, podpoření hierarchie 
města a zkvalitnění na ně navazujících prostorů v jeho centru. 
Dalšími tématy je obnovení hradebního korza a vedení tramvajové tratě skrze 
historické centrum, zkvalitnění prostorů podél magistrály a podpoření muzejní 
míle.
Praha je definovaná radiálami a tangentami (okruhy).
Chování radiál ve městě je specifické tím, že ve svém průběhu mění charakter 
a často i intenzitu života. 
Hlavní radiální osa centra Prahy začíná na Staroměstském náměstí, vede 
skrze Václavské náměstí a pokračuje směrem na Náměstí Míru. 
Její proměna je velmi patrná především v kontextu dopravy. 
Na Staroměstském náměstí je její charakter velmi intimní, je určená především 
pro pěší. Intimita se postupně vytrácí vlivem přibývající dopravy. 
V bodě prvního střetu s ulicí Na Příkopě přibývá tramvajová doprava. V 
bodě druhého střetu s Vodičkovou ulicí se k tramvajové dopravě připojuje i 
automobilová doprava. 
V bodě třetího střetu s okruhem (magistrálou) je intimita zcela potlačena a 
dominuje na ní automobilová doprava. 
Směrem k Náměstí Míru dominance automobilové dopravy ustupuje a opět se 
přidává doprava tramvajová.

Tangenty a okruhy se vyznačují tím, že jsou stejnorodé. Jejich charakter se v 
celém jejich průběhu zásadně nemění. 
Hlavní tangenciální osou centra je linie Jindřišská - Vodičkova. 
Její potenciál je velmi městský. Propojuje lokální centra v podobě intimnějších 
náměstí (jedinou vyjímkou je zde Karlovo náměstí) a zákoutí. 
Dále je posílena energií, kterou do ní vnáší četně se vyskytující pasáže. 
Tímto umožňuje podporovat vnitřní život města. Tuto osu považuji za páteřní 
městskou třídu území.
Dále definuji dva okruhy. 
Jedním je linie ulice Na Příkopě. Tu vnímám jako vnitřní okruh území. Je 
přizpůsobena lidem a životu města. Skrze ní projíždí tramvajové vedení.
Druhým je linie magistrály. Ta reprezentuje vnejší okruh území. Má především 
tranzitní funkci. Je ovšem obohacená o přilehlé významné stavby (muzejní 
míle) a prostory.

Na základě tohoto pojetí definuji role jednotlivých prostorů a jejich utváření. 
Vytvářím tak prostor pro práci s detailem.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ HISTORICKÉHO CENTRA PRAHY
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obnovení hradebního korza podpoření muzeiní míle

zkvalitnění pěší prostupnosti

PROSTOR PŘED PRAŠNOU BRÁNOU
Prostor před Prašnou bránou je součástí Náměstí Republiky. Jejich vztah je 
vnímám jako vztah Malého a Staroměstského náměstí. Prostor je úvodem 
vstupu na hlavní část náměstí. Charakter tohoto prostoru je reprezentativní. 
Slouží jako shromažďovací prostor pro návštěvníky Obecního domu a divadla 
Hybernia. 
Prostor je situován na linii tangenty, kterou považuji za vnitřní okruh města. Je 
neměnná a materiál této linie je stálý. Prostor před Prašnou bránou je primárně 
jejím doplněním a zajišťuje její různorodost. 
Skrze tuto linii prochází tramvajové vedení. Prvek městské dopravy přidává na 
městskosti prostoru, zvyšuje jeho dostupnost a podtrhuje dominanci tangenty. 
Tramvaj v dnešní době nahrazuje kočáry, kterými se dříve jezdilo na večerní 
představení. 
Automobilovou dopravu, která v současnosti projíždí skrze historickou 
budovu Prašné brány odkloňuji. Pojízdnou část vyvyšuji do úrovně pochozí 
plochy. Tím dochází ke zpomalení dopravy a ucelení prostoru, který tak slouží 
primárně pěším.

VRCHLICKÉHO SADY
Území je rozděleno na dvě charakterově odlišné části. V severovýchodní části 
mají přírodně parkový charakter. V jihozápadní části mají městský charakter. 
Předěl mezi nimi vytváří navržená kulturní stavba kopírující tvar původního 
bastionu. Těžištěm obou částí jsou náměstí před významnými budovami.
Území je artikulované třemi historickými osami. Dvě severojižní osy jenž 
definují vzniklá náměstí a západovýchodní osa, která zajišťuje propojení mezi 
Vrchlického sady a Václavským náměstím.
Osa Jeruzalémské ulice definuje náměstí před halou Hlavního nádraží. 
Zde dochází ke střetu struktur historického a soudobého města. Tento střet 
harmonizuji navázáním osy na pravoúhlý systém nádražní haly. 
Osa ulice Politických vězňů definuje náměstí před Státní operou. Náměstí 
má reprezentativní charakter. Z východu je uzavřené kulturní stavbou, která 
podtrhuje vyznění budovy Státní opery v prostoru.
Hlavní osa je podpořena alejí a navrhovanou tramvajovou tratí. Je zde 
vytvořeno pěší i dopravní propojení. 

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Václavské náměstí vnímám jako bulvár. Jeho linearitu podporuji vedením 
dopravy v jeho středu a stromořadím po jeho stranách. Hlavní energii náměstí 
vytváří středová osa, která je posilovaná vztahem karlovského kříže a budovy 
Národního muzea. Ve spodní části navazuje na pohyb po hradebním korzu.
Náměstí je umístěné na radiále. Jejím znakem je proměnlivost. To náměstí 
předurčuje ke změně charakteru v celém jeho průběhu. Jedná se o pozvolný 
přechod od klidného k rušnému. Navrhuji tři různé charaktery, které dělí 
náměstí na tři části.
Ve spodní části navrhuji pěší zónu. Po stranách je prostor pro umístění 
zahrádek. Tato část slouží především k odpočinku. 
Ve střední části dominuje lineární pohyb, který vymezuje tramvajová trať. 
Široké chodníky umožňují nerušený pohyb pěších. Dvě řady stromů zjemňují 
dopravní ruch. 
Horní část náměstí je ovlivněna přítomností magistrály.Slouží jako předprostor 
Národního Muzea a jako místo setkávání.
Vyvýšená úroveň vozovky sjednocuje náměstí, zklidňuje dopravu a 
upřednostňuje pohyb pěších.
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