
 

Malostranské náměstí v Praze 

Koncept 

Hlavním cílem našeho návrhu je sjednotit Malostranské náměstí do jednoho kontinuálního městského 

prostoru. Tento renovovaný městský prostor opět nabude na důležitosti ve vztahu k celé urbanistické 

struktuře prostřednictvím nových forem používání ze strany veřejnosti a jedinečným charakterem jeho 

designu. Povrch náměstí představuje unikátní vzor souvislé dlažby, tzv. kočičích hlav, který se liší od 

všech ostatních vzorů na Starém Městě. Texturu dlažby lze vykládat například jako kamennou 

zahradu nebo kamenný koberec. Ať již na Malostranské náměstí přijdeme z jakékoli strany, bude 

snadné je rozeznat jako celek podle unikátního designu dlažby. Díky stávající topografii je možné 

vzor snadno rozeznat, procházíme-li kolem, a ne jenom z vyvýšeného místa. 

Abychom z Malostranského náměstí vytvořili místo pro odpočinek a setkávání, místo pro konání trhů, 

pro kavárny a restaurace i místo pro kulturní akce, je městský prostor uspořádán jako sdílený prostor. 

Zásadní je zlepšení volné prostupnosti celého náměstí, a proto budou odstraněny stávající překážky 

bránící pohybu. Všichni uživatelé se pohybují na jedné úrovni, včetně tramvaje a automobilů. 

Myšlenka sdíleného prostoru znamená změnit městský prostor, kterému dominuje motorizovaná 

doprava, v příjemný a bezpečný veřejný prostor. Všichni uživatelé jsou rovnocenní, dopravní značení 

a semafory nejsou potřeba. Scénu charakterizuje vzájemná ohleduplnost. Pruhy jsou označeny nebo 

vymezeny patníky tam, kde je to považováno za potřebné. 

Koncepce dopravy 

Aby bylo možné omezit automobilovou dopravu a snížit její negativní dopady, bude zrušena 

jednosměrná doprava kolem náměstí. Bude nahrazena obousměrnou spojnicí mezi Karmelitskou 

a Tomášskou ulicí, která představuje nejkratší cestu na východním okraji náměstí. Spojení 

s Nerudovou ulicí je řešeno jako jednosměrná komunikace určená pouze pro rezidenty a obsluhu 

s příslušným povolením. Umístění tramvajových kolejí a zastávek zůstane nezměněno. 

Parkovací místa pro rezidenty (36) jsou umístěna v horní části náměstí před Akademií múzických 

umění a v Nerudově ulici (10). V první fázi budou parkovací místa pro Parlament (40) umístěna 

v dolní části náměstí. V budoucnosti by mělo být nalezeno organizační řešení, např. kyvadlová 

doprava, s cílem eliminovat tato parkovací místa. Následně ve druhé fázi zde může být umístěno 

tržiště. 

Místa a scény 

Rozšíření pěší zóny zajistí relaxační funkci Malostranského náměstí. Široké části náměstí jsou 

otevřené a nevymezené speciálními funkcemi, aby náměstí mohlo být využíváno flexibilně, pro 

spontánní aktivity, veřejná setkání, koncerty, filmy atd. Některé části náměstí poskytují prostor pro 

speciální využití, jako je trh, různé zahrádky restaurací, lavičky i prostor pro kašnu a veřejná 

umělecká díla. 

Měnící se historické snímky ústí Mostecké ulice ukazují zásadní roli, kterou hrál pomník maršála 

Radeckého v životě tohoto místa. Náš návrh poskytuje možnost tento pomník vrátit zpět, a tak 

obnovit důležitou uměleckou památku. Podle našeho názoru by veřejnost měla diskutovat 

o možnostech obnovení tohoto historického pomníku nebo o vytvoření uměleckého díla se 

současnějším námětem. 


