
REGENERACE NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z LOBKOVIC ~ Praha 3, Vinohrady
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chodník - betonová dlažba 600x600x40 mm

parkovací místa - dlažba z kostky 160x160x250 mm

chodník - dlažba z mozaiky 60x60x40 mm

vozovka - asfalt

tráva

minerální beton

herní plocha - probarvený asfalt

dřevoštěpka

štěrkový záhon

lavička

pítko/ kašna

osvětlení

koš

tramvajové sloupy

kontejnery na separovaný odpad

nové stromy, mříž kolem stromu

herní prvky

technologie pro vánoční strom

stávající stromy se zídkou

stávající stromy

pomník obětem války

cyklistický pruh

vjezd - dlažba z kostky 100x100x100 mm
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Předmětem studie je úprava prostoru mezi 
obytný mi domy na západní a vý chodní straně 
náměstí, severní vstupní fasádou základní školy 
a plochou konečné stanice tramvaje podél ulice 
Vinohradská.

Zadání studie neobsahuje úpravu plochy před 
hlavním vstupem do Olšanský ch hřbitovů, přes-
tože tento prostor náměstí uzavírá, tedy s plo-
chou prostorově souvisí. Proto je ve studii i ten-
to prostor zohledněn.

KONCEPCE ~ hlavní principy

zpřístupnění celé plochy náměstí

vizuální a fyzické propojení ploch mezi Olšan-
ský mi hřbitovy a základní školou, odstranění
příčný ch bariér (keře a zábradlí), srovnání 
terénu do plynulé plochy

zapojení parteru budov do náměstí – prostupné 
podélné a kolmé parkování po stranách 
náměstí

městská nároží – rohy domů se službami zpří-
stupněny pro pěší zvý šený mi křižovatkami

podpoření stávajících atmosfér – herní plocha 
před školou, provázání prostoru před hřbitovy a 
Vinohradské ulice s plochou tramvajové 
smyčky

zkvalitnění prostoru tramvajové smyčky – plo-
cha zpřístupněna k užívání vydlážděním,
její volný  prostor a stromořadí ji napojuje na 
Vinohradskou ulici

intenzivní parková plocha – pobytový  trávník, 
lavičky, hřiště

sadové úpravy – kácení stromů omezeno pouze 
na špatné stromy a keře, přidáno stromořadí
v ploše tramvajové smyčky a lokálně několik 
dalších stromů, dva vzrostlé platany do plochy 
parku, nově navržený  trávník je pochozí, 
zátěžový  a pobytový 

povrchy – plocha před školou navržena jako 
propustný  barevný  asfalt, pochozí plochy
v parku navrženy z minerálního betonu, park 
– sečená pochozí pobytová travnatá plocha, 
částečně štěrkové záhony, hřiště – povrch dře-
voštěpka, hřiště pro nejmladší oplocené lehkou 
síťkou, nová dlažba na náměstí – betonová 
čtvercová dlažba (600 x 600 x 40 mm), dlažba 
na chodnících u domů – pražská mozaika (60 
x 60 x 40 mm), parkování aut – dlažba z kostky 
(160 x 160 x 250 mm), silnice asfaltové

mobiliář – nové lavičky umístěny především v 
prostoru parku a v tramvajové smyčce, v tram-
vajové smyčce umístěna nová kašna, v parku 
umístěno pítko, nové kontejnery na separovaný  
odpad umístěny v jihový chodním rohu náměstí, 
kvůli stávajícímu zvý šenému terénu jsou někte-
ré stromy v dlažbě opatřeny zvý šený m 
obrubníkem

herní prvky – navržena tři hřiště s povrchem z 
dřevoštěpky, pro nejmladší děti je oplocené, dal-
ší dvě umístěna pod stromy

pohyb chodců – posílena severojižní prostup-
nost náměstí od tramvají ke škole, vý chodo-
západní prostupnost zachována a posílena 
zvý šením křižovatek Slezská a Kouřimská, Vi-
nohradská ulice v prostoru náměstí rozšířena o 
tramvajovou smyčku volně navazující na park, 
podélné parkování umožňuje rozšíření chodníků 
u domů, diagonální prostupnost parkem je posí-
lena především od tramvají ke vstupu do školy

pravidla pro pohyb psů – volný  pohyb psů je v 
parkové části umožněn pouze v místě bez dět-
ský ch hřišť

dopravní řešení – jednosměrnost silnic zacho-
vána, plocha před školou uzavřena pro auta, 
tramvajová smyčka zachována v současné plo-
še, křižovatky Slezská a Kouřimská zvý šeny na 
úroveň náměstí, parkování zachováno ve stej-
ný ch místech, změněno ze šikmého na kolmé 
a podélné parkování, počet parkovacích míst je 
díky normový m rozměrům zmenšen

PERSPEKTIVA I. – prostor před školou a jeho napojení na park PERSPEKTIVA II. – plocha tramvajové smyčky

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍNADHLEDOVÁ AXONOMETRIE – pohled ze směru Vinohradské ulice k základní škole

ORTOFOTOMAPA – stávající stav

NAJDI SI SVÉHO TRPASLÍKA A PODPOŘ HO.
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