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Severní část náměstí

Navrhuje se v ideálním případě zrušení hromadného parkoviště a vytvoření centrálního prostoru s
množstvím stromů a sezení, v západní části s pásem zeleně a terasovitými stupni u výškového
objektu, v centrální části pak „kamenné“ náměstí se stromy v dlažbě. Ve východní části se
navrhuje optimalizace uličního profilu a parkování včetně úpravy zeleně u obytných domů.

Jižní část náměstí

Cílem je lepší integrace výstupu z metra do organismu města, a to jak úpravou samotného
vestibulu, tak úpravou a reorganizací parteru včetně komunikací a parkování v ulicích
Bubeníčkova a Brunclíkova, která je dnes v místě vestibulu degradována na zúženou jednosměrku
násilně se vyhýbající vestibulu. Návrh počítá s „narovnáním“ Brunclíkovy ulice a změnou trasy
Bubeníčkovy ulice s výrazným zmenšením jejího poloměru v JV rohu, což umožní lepší organizaci
parkování a napomůže i zpomalování a bezpečnosti dopravy, což je navíc podpořeno navržením
kompletně dlážděných povrchů s propustnými spárami pro zpomalení odtoku a zlepšení
mikroklimatu.
U objektu výstupu z metra je za optimální považována jeho přestavba tak, aby se objekt více
otevřel do prostoru náměstí a upravila se jeho funkční náplň - místo WC situovat do prostoru
náměstí důstojnější pronajímatelný prostor - například rychlé občerstvení, které je dnes naopak
zcela nedůstojně umístěné v miniaturním prostoru vedle hlavního vstupu a navrhuje se jej zrušit a
prostor přičlenit k zázemí DP.

Centrální náměstí Petřiny

lavička Woody s opěrkou lavička Woody jednoduchá stojan na kola Edgetyre lavička Woody trojramenná lavička standard - Miela odpadkové koše Crystal

Komplexní urbanisticko-architektonické řešení celého území (1. a 2. etapa) - situace M 1:400

Cílem návrhu je vytvoření doposud zcela chybějícího centrálního veřejného prostoru pro obytnou čtvrť pro 15 tisíc obyvatel. Náměstí
vzniká v místě, kde bylo vždy plánováno, ale nikdy nerealizováno. Je složené z části jižní - „obchodní náměstí“ s obchody a stanicí metra,
v severní části se pak navrhuje prostor určený více k oddechu, k setkávání a konání příležitostných akcí (trhy, kultura, mítink apod.). Obě
části centrálního prostoru jsou důležitou křižovatkou různých směrů pěších tras - proto se navrhují hlavní plochy obou částí náměstí jako
zpevněné-dlážděné, umožňující volný pohyb i širokou škálu využití. Návrh podporuje maximální funkční i estetické propojení obou částí do
jednoho celku, a to i přes rozdělení ulicí Na Petřinách se zastávkami MHD, které ovšem nejsou vadou, ale nezbytnou součástí náměstí a je
pouze nutné je architektonicky začlenit do celého centrálního prostoru. Proto se navrhuje výhledově i nový dlážděný povrch ostrůvků
včetně tramvajového pásu a komunikací mezi severní a jižní částí náměstí, což kromě vzhledového spojení obou částí přispěje i ke
zpomalování osobní dopravy, zlepšení parteru a s ohledem na využití propustné dlažby s vhodným souvrstvím i ke zpomalování odtoku
dešťových vod a zlepšení mikroklimatu.
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pojízdný chodník

doporučené rozšíření
komerčního parteru

objektu

rozšíření chodníku z
důvodu stávající bariéry v
podobě vjezdové rampy

4 vodní trysky v dlažbě náměstí

dlážděná plocha náměstí s možností konání
různých setkání a společenských akcí včetně

možnosti umístění "vánočního stromu"

bikesharing

vyrovnávací
kamenné stupně

zvýšení části křižovatky
na úroveň přechodu
(dlážděný povrch)
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