
reprezentativní předprostor školy
důstojné místo pomníku
dřevěné pobytové schody
obnovené dětské hřiště

dosadba stromů
posezení okolo stromu
zklidnění dopravy před „starou školou“
příčná parkovací stání

pražská kostka
velkoformátová dlažba 
obnovená osa se stromořadím mezi „starou školou“  
a objektem vodárny

Celkové řešení revitalizace náměstí

Rehabilitace Nedvědova náměstí Praha 4 – Podolí
ak. arch. David Vávra

Historie Nedvědova náměstí a jeho stávající hodnoty
„Lokální“ parkové náměstí se postupně utváří od 80. let 19. století počínaje postavením budovy obecné školy v roce 1889. Roku 1909 je otevřena novorenesanční budova „nové“ školy v centrální části budoucího náměstí. 
Ve 20. letech 20. století je celá západní fronta zastavěna neoklasicistními budovami vodárny, „chrámu vody“ podle návrhu Antonína Engela (1879−1958). Ty dávají náměstí jasný řád a odcloňují jej od Vltavy. Roku 1947 
je přímo před vstupem do „nové“ školy umístěn pomník Obětem druhé světové války. Byl vytvořen podle návrhu Antonína Lhotského (1897−1975) jako připomenutí smutného a velice důležitého období našich dějin.

Obecná škola byla postavena na volném prostoru v roce 1889 V roce 1909 byla otevřena současná základní škola Podolská vodárna uzavírá západní frontu náměstí Pomník Obětem 2. světové války před budovou školy.
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Rehabilitace Nedvědova náměstí Praha 4 – Podolí
ak. arch. David Vávra

Konkrétní cíle
• obnovit formální městský 

charakter předprostoru školy 
z roku 1909

• vrátit důstojnost zarostlému 
a zanedbanému pomníku obětem 
II. světové války

• na předprostor školy a pomník 
navázat pobytovým schodištěm

• obnovit pozapomenutou osu 
se stromořadím mezi „starou 
školou“ a objektem vodárny

• obnovit dětské hřiště a citlivě ho 
zasadit do parkového náměstí

• rehabilitovat zeleň náměstí. 
Zachovat maximum současných 
stromů. Novou výsadbou posílit 
osu nástupu ke škole

• vytvořit příjemné odpočinkové 
posezení v jihozápadním cípu 
náměstí

• zrušit parkování před vstupem 
do budovy „staré školy“, ochránit 
vstup do školy zvýšeným 
nájezdem

• nahradit zrušená místa kolmého 
stání po obou stranách náměstí

• asfalt na pěších cestách nahradit 
tradiční pražskou kostkou 
a velkoformátovou dlažbou

Dětské hřiště
• obdélníkový tvar neruší osu aleje
• povrch z kopaného písku je sám 

o sobě herním prvkem a v teplých 
dnech umožňuje běhání naboso

• nízká dřevěná plata mohou 
sloužit k sezení dětí a dospělých 
i jako herní plocha

• bude využito současné oplocení; 
část plotu může být porostlá 
popínavými rostlinami

• odpadkové koše na tříděný odpad 
budou umístěny vně ohrazeného 
prostoru, dostatečně daleko od 
místa, kde si děti hrají

Stávající cesta z Podolské ulice k velké škole + přidání laviček

Nová pěšina ke vstupu „staré školy“ + lavičky

Bezpečná plocha před vstupem „staré školy“

Pěšina k sezení v zeleni před obytnými domy v JV části Nedvědova náměstí

Kamenné schodiště a dřevěné stupně k sezení před pomníkem v JZ části k ulici Podolská

Nová pěšina od vstupu Muzea vodárny ke vstupu „staré školy“ + lavičky

Nová pěšina od vstupu „staré školy“ k Muzeu vodárny + lavičky

Sezení kolem stromu v JZ rohu Nedvědova náměstí a Podolské ulice

Sezení vedle pomníku před velkou školou v severní části náměstí

Plocha kolem pomníku ze žulových dlaždic

Principy studie 
Najít obsahově i finančně úměrné řešení a skloubit respekt k historickým hodnotám náměstí s potřebami 
současných uživatelů

Historické pítko

Příklad nových stromů:
Prunus mahaleb – 
mahalebka obecná

Zpevněné plochy 
chodníků budou 
vydlážděny pražskou 
mozaikou

Žulová dlažba na plochu 
kolem pomníku a před 
vstupem školy – kombinace 
modré a červené


