Po Mánesovom moste prejdeme na druhú stranu Vltavy, na Klárov. V tomto území reorganizujeme dopravu, dopĺňame priestor o dve nové budovy, a kultivujeme nábrežie.
Južne od mosta umiestňujeme hudobný pavilón, ktorý by bol organizovaný v dvoch
úrovniach - hlavným vstupom v úrovni mosta, intímnejší vedľajší vstup v úrovni
nábrežia s menším posedením.
Celé nábrežie kultivujeme od náplavky pri ulici Cihelnej, popred Strakovu akadémiu až
po nábrežie Edvarda Beneša. Vytvárame prepojenie južnej a severnej strany nábrežia
popod most, cesta ďalej pokračuje okolo pobytového schodiska na severnej strane mosta ďalej ponad domček na rieke. V území pred Strakovou akadémiou rušíme prístup
autodopravy, a spájame celý priestor do jedného širokého, nábrežia, ktorému kraľuje
pobytové schodisko, klesajúce až do Vltavy. Nábrežie prepájame s parkom na Klárove, a
umiestňujeme naň pavilón umenia. Pavilón stojí na osi, vedúcej od mosta k pamätníku
padlým vojakom a vedie návštevíkov skrz pavilón, s možnosťou prejsť sa po streche a
pokochať sa výhľadom na Pražský hrad. Miesto medzi zastávkami električiek a stanice
metra spájame do jedného priestoru, automobilový pruh presúvame na druhú stranu,
pomocou svetelnej križovatky na severe. Dosiahneme tak príjemnejšie a hlavne bezpečnejšie prostredie zastávok.

Nová Kráľovská cesta, tak ako aj tá pôvodná, začína na Staroměstskom námestí. Desaťročia diskutovaná časť námestia, v mieste pôvodnej radnice, navrhujeme staronovú budovu, s klasicizujúcimi kontúrami a objemom pripomínajúcim pôvodný objem.
Náplňou budovy by boli reprezentačné a výstavné priestory, galéria či múzeum. Dnešná
podoba parčíku sa premení na intímnejšie miesto, v ktorom zanechávame dnešné terasové posedenie. Pred vstup do kostola sv. Mikuláša umiestňujeme menší ozdobný vodný
prvok.
Kafkovmu námestiu, bráne na Staroměstské námestie v dnešnej podobe hlavne chýba
štruktúra, usporiadanie. V našom návrhu sme sa snažili “upratať” automobilovú dopravu, preusporiadať dnešný stav tak, aby chodec v tomto priestore nebol na druhom
mieste. Zbytočné množstvo vozovky sme zmenšili, z tradičných prechodov sme spravili
vyvýšené, bezpečnejšie prechody zarovnané s úrovňou chodníka. Posedenie vraciame aj
na priestor k bočnému vchodu do kostola. Nárožie ulíc Maiselovej a Kaprovej zdôrazňujeme ďalšou drobnou fontánou, ľudí ďalej vedieme na pravú stranu Kaprovej ulice.
Dnešný stav - parkovisko - premieňame s iba malými stratami parkovacích miest, autá
budú parkovať na šikýmch státiach na ľavej strane, na pravej strane vytvárame stromoradie, ktoré oddelí vozovku od pešej zóny. Skultivovaný priestor je dostatočne široký,
aby tu vznikli nové reštaurácie a kaviarne, terasy vytvoria z ulice prijemný žijúci priestor.
Námestie Jána Palacha upravujeme do čistejšej, dôstojnejšej podoby. Zablatené chodníčky nahrádza veľkoformátová dlažba, technický výduch z garáží nahrádza na osi všetkých troch budovách námestia moderný obelisk, obklopený fontánou z úrovne dlažby. Socha Antonína Dvořáka dostala nové dôstojné miesto na nábreží, oproti druhému
vchodu do Rudolfína. Schody do garáží dopĺňajú priestor spoločne s balustrádou, ktorá
nahrádza pôvodné kovové zábradlie.
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Nenápadnému parku Holubička dávame úplne novú podobu, z intímneho parčíku
robíme reprezentatívnu vstupnú bránu na Zámocké schody. Centrom pozornosti je
fontána s pôvodnou sochou dámy s holubičkou, a široké schodisko vedúce na Hrad.
Priestor je tiež doplnený o pavilón infocentra a občerstvenia v podobe kaviarne alebo
reštaurácie, s výhľadom na hrad.
Pavilón infocentra, spoločne s novou budovou na druhej strane nádvoríčka uzatvára
priestor pred vstupom na obe cesty na hrad. Chodníček vedúci ponad cestu do Jeleního
příkopu otvárame z ulice Na opyši. Nad vstupom do jeleního příkopu navrhujeme lávku,
ktorá v tomto mieste prepojí Hrad s Chotkovými sadmi. Cestou z Pražského Hradu sa
tak vytvoria dve nové alternatívy. Jedna cez most, druhá priamo popod most, po schodoch, dole k vstupu do příkopu.
Pôvodný chodník vedúci medzi cestami sme skultivovali, a vytvorili preň alej, smerujúcu priamo na os mosta, a tunelom popod cestu do příkopu. Sochu Českého leva sme
presunuli na dôstojnejšie miesto, pod Lipu na križovatku chodníkov na ústí aleje. Popri
Chotkovej silnici v našom návrhu vedú dve 2 pešie cesty - prvá vedie po korune operného múru nad cestou, a spája sa so sieťou chodníkov v sadoch. Druhá vedie od leva, po
schodoch na silnicu a popri nej smerom na Hradčanskú.
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