
 

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 

Návrh usiluje o posílení a upevnění historických proměn, které vyústily v  tento jedinečný veřejný 

prostor.  Návrh zachovává silné vizuální spojení s  Karlovým mostem a Katedrálou a současně 

oblast reorganizuje soudržným strukturovaným způsobem prostřednictvím série míst, která jsou 

spojená svými funkcemi v konzistentní, nepřetržitý, pomíjivý kruh. Existují tři různé součástí, 

které se vzájemně doplňují při posilování identity tohoto jedinečného místa.  

Prvním je náměstí pro chodce, které tvoří vnitřní prostor, v němž lze pořádat kulturní akce, trhy 

řemeslných výrobků a které se může stát vhodným místem setkávání pro všechny generace. 

V tomto vnitřním prostředí návrh pomocí vodní plochy metaforicky znázornil historickou kašnu, 

která se na náměstí objevovala v minulých stoletích. Rovněž jsme uvažovali o možnosti přemístit 

do tohoto vnitřního prostoru některou historickou památku. U vstupu je strategicky umístěna 

pergola, aby definovala a oddělovala vnitřní náměstí od náměstí, jímž projíždí tramvaj. V  rámci 

tohoto prvku se návrh snaží přemístit vnitřní služby, jako je novinový stánek, květinářství a oblast 

vyhrazená pro automaty na jízdenky MHD. 

Zvláštní pozornost byla věnována barům a restauracím jako prostředku podpory městských prvků 

turistice při tvorbě oddychových oblastí. Vytvoření předzahrádek, jejichž vizuální osa bude 

v jedné řadě s vchodem do kostela, posiluje postavení tohoto prostoru jako významných 

turistických a rekreačních uzlů. Je rovněž nutné je zahrnout do celkové strategie rozvoje při 

snižování dopravy v celé oblasti. 

Návrh se snaží vypracovat třífázovou strategii při posilování přerozdělení historického náměstí 

směrem k jeho vstupu. Nové řešení zastávky autobusu 292, spolu s  novým uspořádáním jízdních 

pruhů pro auta a tramvaje do obousměrného provozu posílí dopravní strategii v oblasti s cílem 

dosáhnout vyváženého uspořádání městské regenerace, které bude sloužit jako stimul pro 

vzorce pohybu chodců a společenských aktivit. 
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