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POPIS NÁVRHU

V souvislosti s p�edpokládaným urbanistickým a funk�ním rozvojem okolí Litochlebského nám�stí na 
pozemcích parc. �. 1205/3, 1328/3, 1339, 1342, 1343, 1344/1, 1361, 1367,1369, 1370/2 v katastrálním 
území Chodov se p�edpokládá s novým umíst�ním stávajícího Památníku obou sv�tových válek na 
pozemku 1343.

Ve st�ední �ásti �ešeného území je ve stávající situaci umíst�n památník ob�tem I. a II. sv�tové války. 
Památník je �ešen jako kompozice t�ech malých obelisk� s pam�tními deskami a je za�len�n do stávající 
zelené plochy.
Návrh uvažuje s p�emíst�ním památníku do budoucí nejvýznamn�jší pozice v lokalit�. Na východní stran�
objektu v návaznosti na ulici Ke stá�írn�, Litochlebské nám�stí, podchod a autobusovou zastávku je 
navržen hlavní vstupní p�edprostor nového objektu. Památník se stane významnou sou�ástí tohoto  nov�
navrženého malého nám�stí. Ve�ejný prostor nám�stí bude �ešen jako zpevn�ná plocha m�stského
charakteru dopln�ná plochami vzrostlé zelen�, která poskytne památníku d�stojný rámec. Památník se tak 
stane úst�edním motivem frekventovaného místa, což posílí p�sobení jím ší�eného myšlenkového odkazu 
vzpomínky na vále�né ob�ti.

Tvarové �ešení prostoru vychází ze stávajících komunika�ních tah� a dopl�uje architekturu navrhovaného 
objektu. Geometricky nekomplikovaná plocha navazuje jasn� na vstupní prosklenou reprezentativní halu 
budoucího administrativního centra. Mezi plochou a obytnou zónou sídlišt� je ponechán zelený pás s 
d�evinami. Sm�rem ke komunikaci ke Stá�írn� je umíst�na stávající autobusová zastávka. 

Nov� vzniklá plocha nám�stí je charakteristická výraznou proužkovou kompozicí. R�zn� široké pruhy 
s východo – západní orientací jsou vytvo�eny kombinací  r�zných kamenných  dlažeb. Jedná se o klasickou 
chodníkovou štípanou mozaiku, štípané kamenné pásky, v�tší kamenné kostky a kamenné dlaždice. 
P�evážn� se uvažuje s použitím r�zných druh� žul s rozdílným povrchem a barevností. Pásková kompozice 
je dopln�na m�lkými proudícími vodními plochami, kamennými lavi�kami a upravenou m�stskou zelení, 
stromy s kulovými korunami osazenými v pochozích m�ížích. Vlastní památník je umíst�n v širokém pásu 
blíže k severnímu okraji plochy nám�stí. Památník je usazen v zatravn�né ploše, která esteticky nejlépe 
odpovídá pot�ebám usazení  obelisk� bez dalších sokl�, �i úprav. Obdélníková zatravn�ná plocha je 
vsazena do kamenného pásu z v�tších broušených desek, nejvýrazn�jšího a nejvýznamn�jšího prvku 
celkové proužkové kompozice.

�elo památníku je orientováno jižním sm�rem do st�edu nám�stí, kde je centrální shromaž�ovací prostor 
pro pietní akce.  Zadní plocha památníku je orientována k zelenému pásu sm�rem k sídlišti. 
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návrh řešení památníku obou světových válek v rámci náměstí u východního vstupu do administrativního centra - situace  m 1:200
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