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1. Úvod 
V rámci projektu PRAHA PRO LIDI bylo jako další lokalita k projednání zvoleno Malostranské náměstí. 

Účelem realizovaných aktivit bylo umožnit veřejnosti vstoupit do přípravy zadání mezinárodní 

urbanisticko-architektonické soutěže, kterou připravuje Kancelář projektů a soutěží Institutu 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy1 (dále jen KSP IPR). Cílem soutěže je definovat potenciál 

náměstí a řešit jeho další využití: 

Soutěž se soustřeďuje na náměstí jako celek, který je nejen z historického hlediska 

jedno z nejvýznamnějších prostranství Prahy, prostor vysoké reprezentační a 

památkové hodnoty, a současně oblast s velmi vysokou frekvencí návštěvnosti. 

V současnosti se v celé ploše horní i dolní části náměstí nachází parkoviště, což je 

v rozporu s významem a potenciálem náměstí. Prostor v žádném ohledu neslouží 

jako veřejné a reprezentativní prostranství. Není zde důvod k zastavení, případně 

posezení. 

Tato soutěž je vypisována s cílem vyhlašovatele získat vyhodnocení potenciálu 

Malostranského náměstí a široké názorové spektrum pohledů na možnost jeho 

využití. 

Zdroj: Kancelář soutěží a projektů, IPR  

Níže uváděné informace vznikly na základě dvou forem konzultace veřejnosti; anketního šetření a 

veřejného setkání. Občané, kteří se zapojili do obou aktivit, mohli vyjádřit své názory jak vzhledem 

k současnému stavu, tak k budoucímu možnému využití či podobě Malostranského náměstí. Výsledky 

ankety a veřejného setkání představují poměrně široké názorové spektrum. Jejich využití je proto 

třeba brát jako inspiraci pro další diskuzi a uvažování o budoucí podobě tohoto prostoru. Je to 

neopominutelný a cenný zdroj pro každého, kdo chce vytvářet prostor náměstí pro lidi.  

Obě využité metody jsou zahájením diskuze o budoucnosti Malostranského náměstí. Dalším krokem 

je právě ideová architektonická soutěž. Její výsledek bude opět veřejný a veřejnosti představený 

materiál. Bude tedy stále dost prostoru vést nad odbornými návrhy další diskuzi s těmi, kterých se 

nejvíce týká, s lidmi. 

 

 

                                                           
1
 Informace o Kanceláři a o soutěži je možné nalézt na webu IPR: www.iprpraha.cz/souteze  

http://www.iprpraha.cz/souteze
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2. Metodika realizovaných aktivit 
Pro získání informací o názorech veřejnosti o současné a budoucí podobě náměstí byla využita anketa 

a technika tzv. pocitové mapy. Obě tyto metody představují první krok v procesu zapojení veřejnosti 

do plánování. Tvorba pocitových map byla zároveň spojena s veřejnou diskuzí, která umožnila 

přítomným získat detailní informace k připravované soutěži. Sloužila především k vysvětlení postupu 

zadání architektonické soutěže a základních východisek, které budou muset účastníci této soutěže 

respektovat atp. 

2.1. Anketní šetření 

Anketní šetření proběhlo ve dnech 26. května – 6. června 2014. Do ankety se celkově zapojilo 817 

respondentů. Anketu bylo možno vyplnit elektronicky (785 respondentů) případně bylo možné 

zapojit se prostřednictvím anketního lístku (viz příloha), který byl distribuován do domácností v okolí 

Malostranského náměstí spolu s pozvánkou na veřejné setkání. Metoda sběru byla určena tzv. samo 

výběrem – zapojil se každý, kdo měl zájem. Dotazování nebylo spojeno se sběrem 

sociodemografických dat respondentů.  

Anketní šetření umožňovalo respondentům odpovědět na otázky, týkající se toho: 

 jaký by měl mít prostor v budoucnu funkci 

 jakou by měl mít podobu parter náměstí (včetně preferovaných prvků mobiliáře) 

 jak by mělo být řešeno parkování v dolní a horní polovině náměstí 

2.2. Pocitové mapování 

Tvorba pocitových map proběhla v rámci diskuzního veřejného setkání pořádaného 3. 6. v Tyršově 

domě v blízkosti Malostranského náměstí. Diskuzního setkání se zúčastnilo více než 80 občanů, 

přičemž aktivně do tvorby pocitových map se zapojilo cca 30 občanů v 6 různě velkých skupinách. 

Každá skupina občanů měla cca 45 minut na to, aby prostřednictvím mapového podkladu definovala 

jak současné problémy či výhody území, ale také jak by se tyto měly řešit či naopak využít  

v budoucnosti. Jednotlivé mapy jsme následně převedli do elektronické podoby a v jednotlivých 

vrstvách je možné na mapě najít místa, která lidé vnímají jako:  

 nebezpečná 

 ošklivá (něco se jim tu nelíbí) 

 pěkná (něco se jim tu líbí) 

 příjemná (je jim zde dobře) 

 neúplná (něco zde chybí) 
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3. Výsledky a shrnutí 
Získané informace není možné interpretovat jako reprezentativní názorový průzkum, ale jako mínění 

těch, kteří se do ankety, případně tvorby pocitových map zapojili. Interpretace by neměla vést 

k tomu, jak konkrétně by mělo náměstí vypadat. Závěrem je spíše to, že se jedná o prostor, který má 

plnit řadu funkcí. Při navrhování jeho budoucí podoby je třeba brát ohled na různorodost zájmů a 

požadavků lidí, kteří jej využívají nebo by jej využívat chtěli. 

3.1. Výsledky ankety 

První otázkou bylo to: „Co by mělo náměstí v budoucnu svým návštěvníkům nabízet?“. Respondenti 

mohli vybrat více než jednu odpověď. Nejčastěji preferovanou variantou bylo využití prostoru jako 

„místa pro odpočinek a setkávání“. Tuto variantu zvolila převážná většina respondentů. Skoro 

polovina respondentů by uvítala na náměstí možnost pro pořádání trhů a jen o něco méně 

respondentů by uvítalo, kdyby zde byl prostor pro kulturní produkci. 

 

 
 

Část respondentů (7 %) využila možnost definovat vlastní způsob využití náměstí. Jednotlivé návrhy 

uvádíme v tabulce v příloze. Nejčastěji se objevoval konkrétní návrh na navrácení pomníku maršála 

Radeckého. Další komentáře představovaly většinou návrh konkretizující představu místa 

k odpočinku a setkávání (možno pojmenovat jako kategorii „zeleň, stín a stromy“). Zazněl zde však 

také požadavek na zachování možnosti parkování (v různých variantách od ponechání současného 

stavu až k řešení, které bude brát ohled na místní obyvatele a návštěvníky). Blíže viz tabulka v příloze. 

Následující otázka se ptala na názor na to, jak by mohl být řešen povrch náměstí. Na otázku: „Jaká 

změna podoby Malostranského náměstí by se vám nejvíce zamlouvala?“ více než polovina 

respondentů odpověděla, že nejlákavější je varianta sdíleného prostoru pro všechny účastníky 

dopravního provozu, kdy je vše v jedné úrovni (pěší, MHD, automobily). Více než ¼ respondentů by 

preferovala rozšíření plochy pro pěší a ponechání tramvajové trati a vozovek pod úrovní chodníku a 

zhruba 1/6 respondentů by ponechala současný stav šířky chodníků a stávající výšky obrubníku. 
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Následující otázka ankety byla směřována na to, jaký mobiliář v prostoru náměstí lidem chybí. Při 

pohledu do grafu č. 3, je jasné, že nejpreferovanější součástí mobiliáře by do budoucna měl být 

dostatek laviček, resp. míst k sezení2. Další preferovanou součástí mobiliáře je umístění dostupného 

zdroje pitné vody (pítka, ale také dalšího vodního prvku, např. kašny či fontány). Další prvky jsou 

uvedeny v grafu včetně procentuálního vyjádření četností. Také zde měli respondenti možnost 

vyjmenovat vlastní prvky mobiliáře. Vedle převažujícího návrhu umístění sochy Radeckého, zde 

najdeme také další podněty (viz příloha 4.2). Občané navrhují například umístit na zastávku 

přístřešek, požadují větší ozelenění prostoru (zejména kvůli stínu) a další. 

 

 

 

Další z oblastí, na kterou jsme se v anketě ptali, bylo řešení parkování na Malostranském náměstí. 

Zvlášť jsme se zeptali na názor ve vztahu k horní a dolní části náměstí: „Jaké řešení parkování v horní 

(resp. dolní) části Malostranského náměstí by Vám nejvíce vyhovovalo?“ Grafy 4 a 5 ukazují na to, 

že ve vztahu k jednotlivým plochám měli respondenti odlišný postoj. Ve vztahu k dolní části náměstí 

se většina (61%) respondentů vyslovila pro úplné zrušení parkovaní. Dalších  27% respondentů by 

                                                           
2
 Respondenti mohli opět zvolit více než jednu variantu. Čísla v grafu tak udávají to, kolik respondentů z 818 požaduje právě 

takový prvek mobiliáře. 
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zčásti omezilo rozsah parkovacích stání. Společně (88%) tvoří obě tyto skupiny výraznou opozici vůči 

7% respondentů, kteří by stání zachovali. 

Odlišná situace je pak ve vztahu k horní části náměstí. Zde by pro úplné zrušení parkování bylo pouze 

38% respondentů. Pro částečné omezení je 39% respondentů. Stále však tito tvoří značně početnější 

skupinu (celkově 77%) oproti 18%, kteří by současný stav zachovali. 

 

 
 

 

 

Poslední otázkou v dotazníku: „Co dalšího byste chtěl/a v prostoru náměstí zlepšit?“, mohli 

respondenti vyjádřit další názory či přání, které ve vztahu k námětí mají. Možnost vlastního vyjádření 

využilo 38% respondentů. Při analýze jednotlivých odpovědí je vidět, že se doporučení pro zlepšení 

týkají zejména tří hlavních oblastí3: 

 vzhledu náměstí (doplnění zeleně, mobiliáře, povrchů i celkové přehlednosti).  

 Vedle vzhledu jsou pro respondenty také velmi zásadní různá témata související s dopravou 

(omezení IAD a parkování, podmínky pro pěší a prostupnost prostoru, MHD).  

 Třetí často zmiňovanou oblastí byla oblast služeb (kvalita a styl pohostinství či obchodů, 

pořádání trhů).  

                                                           
3
 Souhrnná tabulka je uvedena v příloze 3. 
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Vedle těchto nejčastějších námětů se objevili také další, méně časté. Některé komentáře směřovaly 

k obecnějšímu záměru budoucnosti koncepce náměstí („jen z něj neudělat náměstí pro náměstí ... nic 

neříkající mrtvou zónu…“), ale také komentáře ilustrující spíše určitou náladu („Přinést do něj svěžest 

a světlo, odlehčit jej od Mikuláše, který jej tak trochu "zavaluje".“). Několik komentářů se přimlouvalo 

za zapojení živé kultury do fungování náměstí. Objevili se také komentáře těch, kteří by naopak „nic 

neměnili“.  

 

 

3.2. Výsledky pocitových map 

Výsledek skupinové práce na tvorbě pocitových map jsme zpracovali prostřednictvím softwaru 

Google Maps Engine Pro. Mapový výstup obsahuje 5 vrstev. Každá vrstva reprezentuje jednu barvu a 

tedy popis těchto pocitů: 

 „Zde je to nebezpečné.“ – červená  

 „Tady se mi něco nelíbí.“ – černá  

 „Tady mi něco chybí.“ – modrá  

 „Tady se mi něco líbí.“ – žlutá  

 „Tady se cítím dobře“ – zelená 

Pocitová mapa je dostupná elektronicky v prostředí google.maps.com. Zde uvádíme jednotlivé vrstvy 

mapy včetně legendy popisující jednotlivé body či plochy, které účastníci zaznamenali do svých map 

během workshopu (ukázka z práce na pocitových mapách a výstupu je uvedena v příloze). 

 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zlu6zJcvP5fM.k6Vt-nIP6sCI
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Obrázek 1 - pocitová mapa, vrstva "zde je to nebezpečné" 

 

Tabulka 1 - legenda k vrstvě "zde je to nebezpečné" 

 
1 

rušná doprava, jako chodec se necítím bezpečně. 
nepřehledný /nebezpečný přechod pro pěší. 

omezení (zrušení?) aut, zúžení 
komunikace. nějak zklidnit. 

 
2 

vadí přechody, cítíme nebezpečí 
omezení (zrušení) aut, zúžení 
komunikace 

 
3 

cítíme nebezpečí 
Umožnit přechod, omezení (zrušení) 
aut, zúžení komunikace 

 
4 

Přechod, hodně aut, dlouhé čekání. Cítíme nebezpečí! 
omezení (zrušení) aut, zúžení 
komunikace 

 
5 

nepřehledný/nebezpečný přechod pro pěší 
umožnit přechod - rozšířit prostor pro 
chodce 

 6 přechody!!! nebezpečí vyřešit lépe 

 
7 

rušná doprava, jako chodec se necítím bezpečně. 
nepřehledný /nebezpečný přechod pro pěší. nějak zklidnit 

 
8 

Místo vypadá jako pěší zóna, ale občas tam jezdí rychle 
auta 

sharedspace s povoleným vjezdem 
aut 
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Obrázek 2- pocitová mapa, vrstva "zde se mi něco nelíbí" 

 

 

Tabulka 2 - legenda k vrstvě "zde se mi něco nelíbí" 

  1 Historická auta - taxi  zakázat 

  2 Odporná rikša  odstranit 

  3 odbočovací pruh zbytečný  zrušit 

  4 
Taxi - příliš mnoho 

 Možná na jiném místě náměstí, omezit, 
zrušit. 

  5 parkoviště  zrušit 

  6 parkoviště se mi nelibí celé  zrušit a místo oživit 

  7 parkoviště je příliš velké  zmenšit, omezit parkovací místa 

  8 parkoviště je příliš velké  zmenšit, omezit parkovací místa 

  9 Nelíbí se mi trhy  možná přesunout na horní náměstí 

  10 Nánosy - kiosky, květináče atd.  zrušit 

  11 Kavárnu přejmenovat na Kafé Radecký - součást 
historie. 

 
Klidně se tam může dál dělat Starbucks. 

  12 parkování  zrušit 

  13 parkování  zrušit 

  14 Mrtvý parter náměstí  otevřít obchody 

  15 parkování  zrušit 
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  16 květináče před kostelem  odstranit 

  17 Nánosy - kiosky, květináče atd.  odstranit 

  18 Nánosy - kiosky, květináče atd.  odstranit 

  19 parkování  zrušit 

  20 parkování  zrušit 

  21 parkování  zrušit 

  22 Nánosy - kiosky, květináče atd.  zrušit 

 

 

Obrázek 3 - pocitová mapa, vrstva "tady mi něco chybí" 

 

Tabulka 3 - legenda k vrstvě "tady mi něco chybí" 

1 Kostel Zpřístupnit 

2 Dvůr, pasáž Zprůchdnit 

3 
Prostor pro zeleň - stromy vytvářející stín + zakryjí 
nevzhledné fasády Vytvořit 

4 
Prostor pro zeleň - stromy vytvářející stín + zakryjí 
nevzhledné fasády Vytvořit 

5 
Prostor pro zeleň - stromy vytvářející stín + zakryjí 
nevzhledné fasády Vytvořit 

6 Dvůr, pasáž Zpřístupnit 
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7 Dvůr, pasáž Zpřístupnit 

8 Dvůr, pasáž Zpřístupnit 

9 Chybí Pomník Maršála Radeckého Vrátit na původní místo 

10 Chybí dominanty, vodní prvek 
Umístit vodní prvek, např. kašny, pítka, brod - 
oživení prostoru - nebo všechno. 

11 Chybí dominanty, vodní prvek Umístit např. kašny, pítka 

12 Chybí dominanty, vodní prvek Umístit např. kašny, pítka 

13 Malá plocha pro pěší a odpočinek Zvětšit úzký pruh na plochu 

14 
 

Obnovit diagonální propojení pro pěší 

15 Chybí zde zeleň - stromy Doplni stromořadí menšího vzrůstu 

16 Chybí zeleň - stromy  

17 Chybí pěší zóna - Královská cesta Omezit dopravu - regulace 

18 Chybí Pomník Maršála Radeckého Doplnit 

19 Co tu? Nic?  

20 Chybí místo k pobývání Více stromů, lavičky 

21 
Umělecká škola neexpanduje do veřejného 
prostoru. Možná nechce nebo nemůže.  

22 Chci mít pěkný výhled od kašny Auta pryč. 

23 Chybí kašny, sochy, plastiky - prázdnota  

24 Chybí kašny, sochy, plastiky - prázdnota  
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Obrázek 4 - pocitová mapa, vrstva "tady se mi něco líbí" 

 

 

Tabulka 4 - legenda k vrstvě "tady se mi něco líbí" 

1 Důležité dominanty zachovat 

2 Důležité dominanty zachovat 

3 Pěší průchod do ulice Na tržišti 
 

4 
Pdloubí jsou příjemná, restaurace 
tam patří. 

Zachovat veřejné funkce v podloubí. Restaurace - lidé sedí na 
zahrádkách, nutný širokých chodník!! 

5 
Pdloubí jsou příjemná, restaurace 
tam patří. 

Zachovat veřejné funkce v podloubí. Restaurace - lidé sedí na 
zahrádkách, nutný širokých chodník!! 

6 
Líbí se mi průěelí a sezení před 
kostelem  

7 
Líbí se mi sezení na náměstí ve 
stínu, když je horko. zachovat lavičky 

8 
Líbí se mi sezení na náměstí ve 
stínu, když je horko. zachovat lavičky 

9 
Líbí se mi sezení na náměstí ve 
stínu, když je horko. zachovat lavičky 

10 
Líbí se mi sezení na náměstí ve 
stínu, když je horko. zachovat lavičky 

11 Knihkupectví  

12 Hospody, zahrádky 
 

13 Hospody, zahrádky  
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14 Parkoviště zachovat, nutnost zásobování, opravářů. 

15 Parkoviště zachovat, nutnost zásobování, opravářů. 

 

 

Obrázek 5- pocitová mapa, vrstva "tady se cítím dobře" 

 

 

Tabulka 5- legenda k vrstvě "tady se cítím dobře" 

1 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

2 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

3 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

4 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

5 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

6 Stromy - málo zeleně.  Zasadit středně vysoké stromy 

7 Pasáž má super atmosféru. 
 

8 
Malostranská kavárna. Hospody se zahrádkou. Loubí, živa 
komunikační místa. čím víc, tím líp. 
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9 Hospody se zahrádkou 
 

10 Hospody se zahrádkou  

11 Stabilní místo v ploše 
Zlepšit - omezit počet aut. 
Jednosměrka? 

12 Příjemné místo 
 

13 Cítím se zde dobře. 
 

14 Loubí, živa komunikační místa. zachovat 

15 Loubí, živa komunikační místa. zachovat 

16 Zvýšený chodník umožňující sezení zachovat/podpořit 

17 Zvýšený chodník umožňující sezení zachovat/podpořit 
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4. Přílohy  

4.1. Příloha 1 – otázka 1 „Co by mělo náměstí nabízet svým návštěvníkům?“ varianta 

„jiné“ 

 

Co by mělo náměstí nabízet svým návštěvníkům?
4
 frekvence 

obnovení pomníku maršála Radeckého 16 

Parkování( např: možnost parkování pro návštěvníky Malé Strany/ možnost parkování i 

odpočinku v rozumné míře/ parkoviště,  místní nemají kde zaparkovat) 

6 

stín, zeleň a stromy 6 

zachovat stávající stav 3 

místo pro shromažďování – (např : mělo by být politickým fórem/ prostor pro shromáždění 

občanů k podpoře občanských a parlamentních aktivit) 

2 

univerzalni ničím permanentně neokupovaný prostor   

do výstavby jiného dopravního řešení zachován průjezd tak, aby se naopak zklidnila horní část 

nad kostelem 

  

 kavárničky pod lípami   

 pěší zónu   

 prázdný prostor   

 Pro trhy a kultury tu je Kampa,  ktera je mnohem lepsi.   

 Rozhodně NE parkoviště   

 sezení ve veřejném prostoru   

 trávník, lavičky   

 divadlo, koncert   

 večerní představení   

 NE pseudokulturní produkce, NE tržnice!   

 prostor pro propagaci mat.fyz.fak. uk   

 zachovat platan, omezení dopravy v klidu i průjezdu aut   

 zachovat místa pro pěší,  ideálně dle hesla nejdříve lidé, pak auta   

 

4.2. Příloha 2 – Jaké prvky mobiliáře Vám na náměstí nejvíce chybí? – varianta jiné 
Jaké prvky mobiliáře Vám na náměstí nejvíce chybí? frekvence 

obnovení pomníku maršála Radeckého 62 

stín, zeleň a stromy 29 

přístřešek na zastávkách tramvaje 4 

Pomník  4 

 informační stánek pro turisty s prodejem map a vstupenek   

 Malostranská kavárna se stolky a sezením na náměstí,  bez tzv. "zahrádky"   

 podium pro představení   

 Pranýř a socha Radeckého   

 PROSTOR K NADECHNUTÍ   

 prostor pro prednasly (popularni) mat.fyz.fak. uk   

 současné umělecké dílo   

 umění - možno spojit s kašnou   

                                                           
4
 Odpovědi, které se týkali stejného tématu, jsme sloučili. Sloupec frekvence, zachycuje počet podbných nebo stejných podneětů, které 

vytvořili 1 kategorii. 
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sdílená knihovna  

veřejné toalety  

židle a stolky kaváren a restaurací  

 

4.3. Příloha 3 –  otázka Co dalšího byste chtěl/a v prostoru náměstí zlepšit? 

 

Následující tabulka obsahuje odpovědi respondentů na otázku „Co dalšího byste chtěl/a v prostoru 

náměstí zlepšit?“ včetně jejich zakódování. V případě konkrétního pomníku maršála Radeckého jsme 

ponechali jediný záznam, byť se objevil téměř v polovině odpovědí. Informačně nic hodnotného tyto 

opakující se odpovědi nepřinášely. 

Podobně jsme zredukovali připomínky týkající se zeleně, které neobsahovaly významnější specifikaci 

Co dalšího byste chtěl/a v prostoru náměstí zlepšit? kód kód kód 

Horní část využitelný prostor, spodní část zachovat dopravní funkce pro auta v obou směrech. doprava     

Maximálně omezit automobilovou dopravu. doprava     

méně auto dopravy, zdravější prostředí s více zelení doprava     

menší počet aut pánů poslanců ! doprava     

místo parkoviště a průjezdu automobilů vytvořit pěší zónu, nechat jen tramvaj doprava     

Nevést přes Malostranské náměstí tolik dopravy doprava     

omezení dopravy, přesun Poslanecke snemovny a Senátu do budovy bývalého Federálniho 
shromáždění doprava     

Omezil bych výskyt automobilů, hluk a smog, aby náměstí nebyla jen průchozí zóna denního 
shonu. doprava     

omezit (nejraději úplně zrušit) tranzitní automobilovou dopravu doprava     

omezit autodopravu doprava     

Omezit automobilovou dopravu (tj. průjezd), přechod pro chodce do Sněmovní ulice doprava     

omezit průjezd, kvalitní mobiliář, omezit parkování Poslanecké sněmovny - mají podzemní 
garáže doprava     

Otevření prostoru pro relax - zatím mám pocit, že to je jen parkoviště a tramvajová zastávka doprava     

ponechat jen tramvaje, maximálně omezit vjezd aut doprava     

Povolení kol na tram. pás. Lepší povrchy. Náměstí zaslepit pro IAD, tranzit přesunout na MO. doprava     

Trvalé omezení provozu aut přes ulici Karmelitskou až Klárov, tramvaj musí mít absolutní 
přednost! doprava     

Většina plochy je parkoviště ne náměstí. Řešit vztah tramvajové dopravy a pěších. Místo 
nepříjemné doprava     

Výrazné snížení automobilové dopravy (přijmout omezení vjezdu atd.) doprava     

Vytvořit důstojný prostor před budovou PSP, ovšem se zachováním tramvajové dopravy. doprava     

zákaz průjezdu kremě MHD doprava     

Zklidnit průtah Valdštejnská - Mal. nám. - Karmelitská. doprava     

zneprůjezdnit pro auta doprava     

zúžení pruhů, méně taxíků, více bezpečnosti definované večejným prostorem a jeho podobou doprava     

Žádná auta, prosím Vás! doprava     

Navrácení pomníku Radeckého; postupné omezování individuální dopravy v Karmelitské a 
Sněmovní ulici. doprava vzhled mobiliář 

omezit až vymístit dopravu, malostr. n. má být jako starom. n., se sousoším radeckého, s 
lavičkami. doprava vzhled mobiliář 

omezit tranzitní dopravu, zklidnit prostor, navrátit pomník maršála Radeckého doprava vzhled mobiliář 

Osadit zpět Radeckého se zprovozněním tunelu vyloučit dopravu. Na spodní části kultura a volný 
čas doprava vzhled mobiliář 

zakázat průjezd náměstím 
využít náměstí pro kavárničky (ne pro fastfoody) doprava služby   
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parkovou úpravu a zeleň 
zrušit průjezd aut, zachovat pouze MHD, zásobování a rezidenty (ne tranzit) doprava vzhled zeleň 

Auta z náměstí vytěsnit nejde,je důležité aby zmizelo parkoviště které blokuje  veškeré aktivity. Doprava parkování   

část. zachovani parkování - pro potřeby Licht. p.,a to jak navstevniku, tak hostu Doprava parkování   

Čistotu a víc zeleně, ale zachování parkovacích míst v dolní části náměstí, je to potřeba. Doprava parkování   

dosáhnout toho, aby náměstí v centru prahy nevypadalo ja P+R parkoviště Doprava parkování   

Hlavně omezit parkovací plochu, ponechat tramvajovou dopravu – zklidnit celé náměstí. Doprava parkování   

Na náměstí se zkrátka parkovat nemá, a už vůbec ne na historickém náměstí v centru Malé 
Strany. Doprava parkování   

Na prvním místě by bylo dobré zrušit právě parkování ve vnitřku náměstí. Doprava parkování   

odstranit parkoviště, města jsou pro lidi, ne pro auta!!! Doprava parkování   

Parkovani na dolni casti zmensit o 30 procent, horni nechat cele. Doprava parkování   

Parkování pouze velmi krátkodobé pro residenty,zásobování, carsharing. doplnit o vysokou zeleň Doprava parkování   

Parkování výhradně pro místní , zde bydlící obyvatele. V žádném případě pro poslance a 
senátory. Doprava parkování   

Podzemní parkování po vzoru zahraničních měst. Doprava parkování   

politici ať si parkujou u Strakovky a choděj do Senátu, Vlády i Sněmovny laskavě pěšky !!!! Doprava parkování   

povrch pro lidi -kapacitu park. zachovat -auta jako jinde do podz. garáže pod náměstím Doprava parkování   

Především by se v obou jeho částech mělo skutečně stát náměstím, ne pouze parkovištěm. Doprava parkování   

více parkování zadarmoí Doprava parkování   

Zajistěte obyvatelům dostatek parkovacích míst - 
výstavbou parkovacích domů a pak řešte náměstí. Doprava parkování   

Zlepšit praci MP ohledne parkování ne rezidentu Doprava parkování   

Značně omezit množství aut na Malostranském náměstí. Je to teď jedno velké parkoviště. Doprava parkování   

Zcela odstranit parkování aut, vrátit jezdeckou sochu maršála Radeckého doprava parkování vzhled 

Odstranit parkoviště, vysadit strom! doprava parkování zeleň 

Parkování jen pro rezidenty, tedy zde bydlící. Náměstí je vyprahlé, zasloužilo by si nějakou zeleň! doprava parkování zeleň 

Počet míst k parkování pouze v nutném rozsahu v obou částech náměstí + více ZELENĚ! doprava parkování zeleň 

Přidat zeleň a vozidla zakopat pod zem. doprava parkování zeleň 

Okružní historická tramvaj  Národní divadlo - Staroměstská - Malostranské náměstí na běžné 
jízdné. doprava MHD   

digitální solární informační panely pro tramvaje doprava MHD   

lepší propojení s dolní částí náměstí Doprava 
prostupno
st pro pěší   

maximální zpřístupnění veřejných objektů v okolí. MatFyz, AMU, parlament. otevření parteru Doprava 
prostupno
st pro pěší   

odstranit červenobílá zábradlí, doplnit přechod mezi MS besedou a refíží Doprava 
prostupno
st pro pěší   

Otevřít pouze pro pěší !!! Automobilovou dopravu zamezit !!! Doprava 
prostupno
st pro pěší   

pasáž přes jezuitskou kolej, stromy, vodní plochy Doprava 
prostupno
st pro pěší   

Prostor více přátelský pro chodce. Doprava 
prostupno
st pro pěší   

snížit hlučnost 
zlepšit možnost přecházení (např. sharedspace) Doprava 

prostupno
st pro pěší   

Zprůchodnit jezuitskou kolej a upravit její vnitřní dvůr pro odpočinek. Doprava 
prostupno
st pro pěší   

zpřístupnění veřejných objektů, MatFyz, parlament, otevřít parter Doprava 
prostupno
st pro pěší   

Vtahovat lidi čekající na zastávce. Budu rád, i za zrušení parkoviště na Alšově nábřeží. Díky. doprava MHD   

Oddělit například tramvajové koleje v některých částech zeleným živým plotem doprava  MHD   

- kavárny a restaurace se zahrádkou 
- možnost povídat si na náměstí služby     
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dát zpět "duši" kavárně na zastávce tram. směr Újezd... služby     

dohled nad porvozem provozoven predevsim hygiencke podminky. služby     

Chybí zde Muzeum Malé Strany... služby     

Konkurenceschopnost běžných obchodů proti turistické komerci. 
Malostranské náměstí musí žít. služby     

koupit si něco k snědku nebo k pití za cenu pro tuzemce služby     

Kultur. katastrofa! starbuck..nečeské nehezké, exter. i inter. hrůza,kult Mal. kav.?! služby     

Likvidace všech prodejen idiotských suvenýrů skla a čepic ! služby     

Trhy bych omezila na květinové. služby     

Vycistit podloubi a vymitit mafianske obchody s babuskami, služby     

Vždy zachovat český styl, ne importované styly a to ve všech službách!!! služby     

Zachování českého rázu prostoru, nedovolit prodej suvenýrů ruských a jiných. služby     

zruseni starbucks, radeji nejaka kvalitni kavarnicka s detskym koutkem 
zruseni tech divnych stanku služby     

zvětšení zahrádek okolních pohostinství služby     

Chybí klasická kavárna, která tam vždy byla a možná trochu více zeleně. služby zeleň   

max1stánek (zmrzlina, kaštany), 2-3nepříliš vysoké stromy v dolní části služby zeleň   

Na dolním M.n.  místo parkoviště tržiště s farmářskými produkty, zeleň na obě části náměstí. služby zeleň   

Nějaké stromy a kousek trávy. 
NE STÁNKY služby zeleň   

omezit stoly restaurace na rohu s Mosteckou, pro průchod pěších zbývá malý prostor, více 
zeleně. služby zeleň   

rozšíření ploch pro sezení a setkávání včetně místa pro pořádání různých kulturních produkcí účel setkávání   

Vytvořit podobu adekvátní významu místa v historii Prahy. vzhled     

Bylo by dobré vrátit na Malostranské náměstí (do spodní části) pomník maršála Radeckého z 
Radče. vzhled mobiliář radecký 

Odpad.koše=samozřejmost,nyní je jich strašně málo= hrozný nepořádek na nám.J.Borkovcová 
SOPMSH vzhled mobiliář   

Přidat do prostoru náměstí kašnu nebo alespoň pítko nejen pro lidi, ale i pro ptáky a psy. vzhled mobiliář   

- pár větších stromů 
- citlivě zarovnat horní část do roviny (viz Vize25) 
- návrat Radeckého vzhled zeleň   

Doplnění nově vzniklého veřejného prostoru soudobým uměním. vzhled     

omezit nebo zakázat reklamní zařízení vzhled     

Otevřený a přehledný prostor, žádná křoví. Jednotný mobiliář. vzhled     

přehlednější - i kvůli dopravě, u dolní části víc využít prostor, kde dnes nějaké stánky jsou vzhled     

Vrátit náměstí jeho historickou podobu v maximální možné míře. vzhled     

ještě 1 strom,kašna např.piskovcovy kruh,a spojení spodního a horního nám průchodem 
Matfyzem vzhled mobiliář doprava 

doplnit zeleň,mobiliář, doprava dnes absolutně nadřazena, zrušit parking v dolní č. vzhled 
zeleň/mob
iliář doprava 

horní část náměstí by měla být pěší zóna, ne brutální štípané kostky jako na Nám.Republiky vzhled povrchy   

charakter původní podoby z monarchie vč. dlažby, stánků (pokud) v podobě typických dobových 
vzorů, vzhled povrchy   

úklid!!! 
ale skutečný 
vyčistit chodník těsně kolem domů, kropit! vzhled údržba   

Zametat a uklízet by se mohlo i nyní, je tam strašně nepořádku a kropit. vzhled údržba   

Dolní Malostr.nám.- 
odpočinková zóna s trochou zeleně.Jeden platan to nezachrání/ale miluju ho/ vzhled zeleň   

Doplnit oázy nízké zeleně – málo vzrůstné stromy, nikoliv v květunáčích, ale přímo do půdy. vzhled zeleň   

Hodilo by se zasadit pár stromů - a pěkně do země, ne do kontejnerů. vzhled zeleň   
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pokud možno posílit zeleň, zejm. v horní části náměstí vzhled zeleň   

Prostor potřebuje parkovou zeleň, popřípadě fontánu, oddechová zóna při cestě na Pražský 
hrad. V.K. vzhled zeleň   

Veřejné wifi. Více zeleně. Návaznost na nádvoří Lichtensteinského paláce - kulturní akce. vzhled zeleň   

více zeleně! ostatně tak by to mohlo být všude, nejenom na Malostranském náměstí vzhled zeleň   

více zeleně, decentní architek. úprava, aby dolní část náměstí sloužila jako místo pro posezení. vzhled zeleň   

Vice zelene, stromu a kvetin vzhled zeleň   

Více zeleně. Stromy, keře nebo květinový záhon. vzhled zeleň   

Vysadil bych zde také stromy a pod nimi nechal třeba pruhy okrasné trávy.  Ne jen pustě 
vydlážděné. vzhled zeleň   

Vysadit stromy a kvetinove truhliky vzhled zeleň   

zeleň , úklid celého náměstí alespoň 2x denně, květinová výzdoba vzhled zeleň   

Zeleň proboha. vzhled zeleň   

Zeleň, která rozčilení prostor, poskytne jemný stín, ale nerozbije. vzhled zeleň   

Kašna či pítko nejen pro lidi (psi, ptáci) a zachovat kamennou dlažbu. Jana Dvořáková, pražan vzhled zeleň mobiliář 

květiny a lavičky a nic víc vzhled zeleň mobiliář 

Vice stromu, lavicky, odpadkove kose, pitka. vzhled zeleň mobiliář 

zeleň, socha vzhled zeleň mobiliář 

zeleň, socha (prý bývala) vzhled zeleň mobiliář 

více stromů a květin, méně aut, památníky,  přístřeší a sezení pro čekání na MHD vzhled zeleň mobiliář 

Více květin a keříků, zastávka se střechou, místa k sezení, větší prostor pro chodce a fontána. vzhled zeleň mobiliář 

více zeleně 
občasná tržnice-ovoce, zelenina, pečivo apod. vzhled zeleň služby 

více zeleně, laviček, auta pryč, trhy -ne turistické!!ale jako na naplavce vzhled zeleň služby 

zeleň, sezení venku v kavárně vzhled zeleň služby 

stromy keře umělecké dílo (kašna v podobě hodin)-zeleň,voda,spočinutí, 
Dr. Eva Veselá, 602 214 774 vzhled zeleň   

Travnate pruhy misto dlazby, a stromy! At je stin. vzhled zeleň   

Místo parkingu proti MB = kašna, lavičky, stojany na kola, malý trh vzhled mobiliář služby 

otevřít parter PS ČR (obchůdky), vánoční výzdoba (nasvítit listnatý strom na parkovišti) jiné     

otevřít parter sněmovny a jezuitské koleje (pasáž) jiné     

Vypsat soutěž pod komorou architektů. jiné     

jde o celek, ne o koše a výšku obrubníků koncept     

jen z něj neudělat náměstí pro náměstí.....nic neříkající mrtvou zonu... koncept     

měla vyznačovat svou klidovostí, bezpečnost, možností pořadání akcí, trhů, pěší turistikou. koncept     

místa pro setkávání a odpočinek,potlačit dopravu,zrušit parking,doplnit městs. mobiliář koncept     

MN by mělo být chápáno  jako Staroměstské, tj jako jedno z nejreprezentativnějších míst Prahy. koncept     

prostor, ve kterém bude radost být a setkávat. veřejný prostor pro lidi, ne jen pro auta. koncept     

kdyz kulturni akce tak prosim ne ty pro turisty ale treba alternativni hudebni prazska scena Kultura živá     

Měli bychom najít řešení pro kulturní vystoupení ale bez firem jako Bemova firma Taiko. Kultura živá     

Přehled o výstavách a KULTURNÍCH programech. Kultura živá     

Aby nebylo místem kde jen proudí davy lidí, aby se tam dalo v klidu sednout. nálada     

Prinest do nej svezest a svetlo, odlehcit jej od Mikulase, ktery jej tak trochu "zavaluje". nálada     

Prostor zlidstit.. Odstranit prisernou sochu.. nálada     

Videla bych to na vice klidu a pohody nálada     

asi bych nic moc nemenila,namesti se mi lit, jake je a otazky ohledne parkovani u me nejsou 
aktualni neměnit     

Co nejmenší změny. neměnit     

Hlavně zachovat stávající stav co nejvíce to půjde neměnit     

Nic neměnit     

Zachovt dosavdní ráz. neměnit     

Zanechat stávající, patří to k historii naší milované Prahy neměnit     

Soucasti zadani at je oziveni parteru. Stavebni pruzkum k otevreni parteru jako v pripade besedy. proces     
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4.4. Příloha 4 – ukázka anketního lístku 
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4.5. Příloha 5 – Ukázka práce – pocitová mapa 

 

 

 

 

 


