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NÁMĚSTÍ JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 

  Každým městským prostorem projde denně řada lidí. Projdou se, hledají svůj cíl, hledají 
kontakt s jinými lidmi či možnost realizace svých společenských a obchodních aktivit. Smyslem a cílem 
architektonického návrhu projekční firmy Arch.Design je nalézt novou podobu Dominikánského 
náměstí, která vytvoří co nejlepší podmínky pro všechny tyto jmenované  činnosti. Současným největším 
problémem Dominikánského náměstí jsou dvě hlavní skutečnosti: jednak je to strmost terénu náměstí, 
ale především současný stav, kdy převážná část plochy náměstí je využita na parkovací stání.

  Dominikánské náměstí leží v centru města, je obklopeno zástavbou historických budov,
a z tohoto titulu má tak nejlepší předpoklad stát se významným místem vzájemných setkání, místa 
pro zastavení a zamyšlení, místem pro konání kulturních a společenských akcí s celoměstským 
významem.

  Plocha náměstí však není zdaleka tak veliká, aby snesla vedle sebe dvě rovnocenné aktivity: 
společenskou a obchodní funkci prostoru a parkování automobilů na celé ploše náměstí. Arch.Design 
proto ve své studii zcela vylučuje parkování v prostoru náměstí, umožňuje pouze krátkodobé zastavení 
automobilů rezidentů a významných návštěvníků Nové radnice v horní části náměstí s napojením na 
průjezd Panenskou ulicí, kde je uvažována zástavba proluky u hotelu Internacionál novým parkovacím 
domem s kapacitou asi 450 míst, který by měl nahradit zrušená parkovací místa v prostoru náměstí.

  Náměstí samo o sobě je příliš příkré na to, aby stimulovalo a vyvolávalo potřebu zastavení 
a setkání. Studie proto navrhuje terénní úpravy povrchu náměstí tak, aby příkrost svahu byla částečně 
zmírněna zásekem do terénu. Vzniklý rozdíl mezi průběhem stávajícího a upraveného terénu je 
v návrhu vyrovnán schodištěm. Tím je na náměstí vytvořen motiv amfiteátru, který svou podstatou 
vytváří jeden z nejlepších prostorů pro setkávání. Nejvyšším bodem náměstí budou schodištní stupně 
před vstupem do Nové radnice, což přispěje k podtržení a zvýraznění nejvýznamnější budovy Domi-
nikánského náměstí. Znovu zpřístupněné prostory pod terasou kostela sv. Michala umožní komerční 
využití pro kavárny, čajovny či drobné občerstvení s možností vysunutí odbytových ploch do prostoru 
náměstí. Plocha amfiteátru umožňuje komfortní využití pro pestrou škálu aktivit od každodenních 
činností (setkávání, odpočinek, nákupy, neformální produkce a pod.) po pořádání jednorázových 
a slavnostních akcí (trhy, kulturní a společenské produkce a slavnosti, politická shromáždění, svatby 
apod.).


