
Centrální náměstí Petřiny
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SITUACE 1: 400 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ CELÉHO ÚZEMÍ (1. A 2. ETAPA)
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SITUACE 1: 5000 ŠIRŠÍ VZTAHY

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KONCEPT

ANOTACE NÁVRHU

Stávající pozice VSTUPU DO METRA narušuje celistvost jižní části
náměstí, přesto je velkou příležitostí. Relokace je finančně i stavebně
náročná.  Vhodné je začlenění aleje ulice Brunclíkova do hlavní ploch

náměstí, jako prostoru s prioritou pěších a mhd.

NÁMĚSTÍ tímto přechází ve třetím rozměru na VESTIBUL METRA.
Ten se plynule zvedá z plochy náměstí a tvoří výrazný vstup do již

definovaného prostoru, přičemž zachovává funkci vestibulu metra a
přináší i dostatečnou velikost jižní plochy náměstí.

LANDMARK centra sídliště Petřiny.

Pozice tunelu s ESKALÁTORY je zachována, také velikost vestibulu
odpovídá původním dimenzím.

Střecha objektu je navržena jako pobytová, šikmá rovina iniciuje různé
způsoby využití, od vyhlídky, po zimní sáňkování.

Vstupní nároží vestibulu metra vytváří jednoduchý a ikonický obraz
centra lokality.

Protiváhou pevného hlavního náměstí před a na budově polyfunkčního
objektu je pobytové PARKOVÉ NÁMĚSTÍ.

To má jižní orientaci a je alternativou k reprezentativnímu a komerčnímu
využití. Je také prostorem pro výraznější uplatnění vegetace, stromů a

viditelných prvků modrozelené infrastruktury.

Výškové a optické propojení ulice na Petřinách v celistvou plochu, v
místě průmětu obou náměstí, má za cíl zdůraznit oboustrannou

pobytovost prostoru.

LEGENDA

Sídliště Petřiny přes veškeré urbanistické
kvality trpí nedostatkem a nekvalitou
veřejných prostor.

Nové centrální náměstí proto musí být
výrazným iniciačním počinem a trendsetterem
kvality navazujících investic. Nejen kvalita, ale
také dostatečná velikost a velkorysost
centrálního náměstí je v kontextu Petřin
zásadní. Klíčovým parametrem je také pozice
Metra.

M

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
DOPRAVA STÁVAJÍCÍ STAV DOPRAVA NÁVRH PARKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ STAV PARKOVÁNÍ NÁVRHSTROMY

Při zachování STÁVAJÍCÍ POZICE eskalatorů je ale možné halu
přestavět a doplňkové funkce přesunout do parteru polyfunkčního domu.

ZÁKLADNÍ KONCEPCE

TROJICE NÁMĚSTÍ

PARKOVÉ NÁMĚSTÍ

CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ PŘED ŠKOLKOU

Zadáním je vytvořit náměstí v sídlištní, rozvolněné zástavbě. Tato úloha nemá tradiční řešení v podobě klasického
náměstí, protože nedokážeme docílit toho, aby náměstí bylo ohraničeno službami, zároveň je protínáno dopravně
vytíženou ulicí a obklopeno částečně bytovými domy bez služeb v parteru. Pro celé Petřiny má velkou důležitost stanice
metra, která je uprostřed čtvrti a je magnetem pro příchozí i odchozí.

 Pro celou čtvrť má tak velký význam a proto definovat centrum v jejím okolí považujeme za velmi správné. Další
otázkou je, jakými prvky docílit pocitu náměstí, když prostor nemůže být klasicky ohraničen městskými domy se službami.
Částečně nám pomůže nový objekt s aktivním parterem. Nicméně místo samotné musí sehrát zásadní roli a v tom nám
pomůže jediný silný design a nová ikonická stavba, která vzniká po redefinování vstupního objektu metra.

Odpověď nacházíme v osobitém silném designu, který se pohybuje mezi landscape prvkem, parkem a náměstím. Tuto
situaci náš návrh řeší kobercovým konceptem a definuje tři zóny, které svým spolu komunikují podobným jazykem a snaží
se vytvořit centrum právě svým odlišným designem od okolí. Nové centrální místo musí být magnetem i ikonou celé čtvrti.
Vytváří silný osobitý design, který pomáhá sjednotit a vnímat prostor v rozvolněné zástavbě a na obou stranách centrální
ulice. Je to takový koberec, který vymezuje prostor, hravě se občas vlní mezi stromy pro posezení a místy i pro hru a to
především v místech před školkou, kde se stává spíše hřištěm a malým zábavným pumptrackem. Místo před školkou
nemá stejný význam jako obě centrální plochy, ovšem je také důležité poukázat na to jak pracovat s místy před školami a
školkami tak, aby pomohly tvořit místa a přestaly být všudypřítomným stejným prostorem.

Nelehkou urbanistickou situaci tak měníme v potenciál v podobě návrhu svébytného prostoru, který se stává atraktivní
pro různé události, ale i obyčejný život místních obyvatel v průběhu dne, celého týdne v různých ročních obdobích pro
různé věkové skupiny, potřeby a kulturní a společenské akce

Cíli návrhu jsou:

- úklid dopravy a parkování
- maximalizace ploch náměstí
- výškové a materiálové spojení
ploch náměstí
- fúze metra s plochou náměstí
- nový landmark centrálního
prostoru
- flexibilita a diverzita veřejného
prostoru
- vytvoření charakteru místa

rezerva pro dostavbu průčelí

PARKOVÉ NÁMĚSTÍ

CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ

NÁMĚSTÍ PŘED ŠKOLKOU
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Podchod

1. 1.

zelené plochy veřejné

zelený vsakovací pás

stávající strom

navrhovaný strom

vodní plochy

Regulace a etapizace:

Plochy zeleně:

ohraničení II.
etapy

ohraničení I.
etapy

předzahrádky

+0,013 výšková kóta

pozice vizualizace

Anotace:

podlažnost budov

1. označení řezů

vstup do vestibulu stanice metra

vstup / vjezd do okolních objektů

7 NP

mlat

centrální náměstí

vyznačení obchodního /
nájemního parteru

Pochozí plochy:

Aktivní parter:

dlážděný chodník

chodník stávající

parkové náměstí

asfaltové plochy

Pojízdné plochy:

parkovací stání - zatravňovácí dlažba, vsakovací povrch
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