
ZAHRADA PODÉL KRÁLOVSKÉ CESTY 

ZAHRADA 

Ve snaze včlenit Malostranské náměstí do širšího kontextu města Prahy je vykládáme jako zahradu určenou pro 

návštěvníka, který přichází od Karlova mostu, aby si odpočinul před závěrečným výstupem k  Pražskému hradu. 

Takto můžeme nejenom posílit Královskou cestu, ale také vytvořit téměř archetypální sekvenci – most, zahrada 

(hostinec), hrad – která není v západní historii nebo fikci neobvyklá. 

 

ZAHRADA KRÁLOVSKÉ SCHODY 

Po přechodu Karlova mostu směrem k Pražskému hradu terén neustále stoupá. Zatímco toto stoupání je zpravidla 

využíváno pouze funkčně, navrhujeme rozšířit toto téma a využít výškový rozdíl v horní části Malostranského 

náměstí k vytvoření stupňovité zahrady ve formě monumentálního schodiště, které návštěvníkovi oznámí nedaleký 

Pražský hrad a nasměruje jej k němu. Jelikož je odtud již vidět vršek věží katedrály sv. Víta, zdá se možná 

asociace mezi těmito dvěma prvky. 

 

VNITŘNÍ NÁDVOŘÍ 

Přidáním prvků cestiček, vegetace a vody ke stávajícímu prvku podloubí v severovýchodním rohu Malostranského 

náměstí vytvoříme prostředí, které se podobá typickému středověkému vnitřnímu nádvoří evropských kostelů  

a klášterů. Cílem není tento typ prostoru (nádvoří) věrně okopírovat, ale přidat nový prvek do stávajícího kontextu, 

který přestože sem historicky nepatří, obsahuje platné prostorové vztahy (podloubí / cestičky / krajinářství / jezírko 

se zrcadlící se hladinou) stejné epochy, do níž tento kontext náleží, a  tato skutečnost umožňuje jeho hladké včlenění 

do daného kontextu. Skutečný sloh použitého modelu není zachován. Jde pouze o výše uvedenou prostorovou 

sekvenci a koncepce vnitřní symetrie a vymezení nového středu (jezírko se zrcadlící se hladinou) celého prostoru.  

Jakmile/pokud bude odstraněna/omezena doprava na náměstí, bude místo podél východního podloubí osázeno 

zelení. 

 

VSTUPNÍ NÁMĚSTÍ VS. HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 

Každá ze dvou částí Malostranského náměstí obsahuje kromě hlavního náměstí také vstupní náměstí, které řeší 

přístup od Karlova mostu, resp. od Pražského hradu. Funkcí vstupního náměstí je pomoci návštěvníkovi zorientovat 

se, získat informace, občerstvit se nebo si odpočinout.  Zároveň odlehčí hlavnímu náměstí od užitečných 

a nezbytných, avšak nereprezentativních funkcí (stojany na kola, taxi, stánek, kavárna atd.).  Zatímco vstupní 

náměstí směrem k Pražskému hradu ve formě vyhlídkového balkonu je skromnější, vstupní náměstí směrem ke 

Karlovu mostu obsahuje zastávku tramvaje, taxi a autobusu a představuje skutečnou zónovou vstupní bránu.  

 

DVOJÍ VÝKLAD: SKUPINOVÉ VS. NEZÁVISLÉ VYUŽITÍ 

Každé ze dvou hlavních náměstí Malostranského náměstí se skládá z  menších prvků, které mohou fungovat buď 

samostatně, nebo společně jako skupina. Nejprve jsou vytvořena vstupní náměstí (Karlova univerzita, chrám 

sv. Mikuláše, Akademie múzických umění v Praze), komerční přízemí je rozšířeno ven (Grömlingovský palác) nebo 

reprezentativní náměstí je umístěno před významnou budovou (bývalá Malostranská radnice, Palác Smiřických, 

Šternberský palác). Všechna tato náměstí jsou umístěna symetricky k  budovám, k nimž se vztahují. Za druhé, 

výsledkem spojení jednotlivých náměstí je hlavní dolní náměstí nebo odečtením od celkového prostoru je 

definována zahrada Královské schody. 

 

 



 

DOPRAVA PARKOVÁNÍ BRÁNA DO STARÉHO MĚSTA 

Parkování rezidentů je umístěno u jižní fasády chrámu sv. Mikuláše, kde je vlivem stávajícího uspořádání místa 

omezena viditelnost ze dvou hlavních náměstí. Zbývající auta, která musí odpovídat doporučovanému počtu, 

mohou parkovat kolem Grömlingovského paláce a u vstupního náměstí od Pražského hradu. Spojením zastávky 

tramvaje, taxi a autobusu kolem jihovýchodního vstupního náměstí  je vytvořena brána do Starého Města. 

Tranzitní doprava (dva pruhy, pro každý směr jeden) je vedena podél východní strany náměst í, aby střed náměstí 

byl před automobilovou dopravou uchráněn, a zároveň, jakmile/pokud bude automobilová doprava z náměstí 

odstraněna, bude zachována koncepce vnitřního nádvoří bez nutnosti dalších zásahů.  Namísto typických 

chodníků / vyznačení pruhů jsou komunikace vyznačeny patníky a květináči pouze za účelem přiznání 

přístupnosti veřejného náměstí. 

 

MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

Mobiliář je zamýšlen jako velká skulptura, která prostupuje celým prostorem a  je tvořena variacemi jednoho 

„kamenného“ bloku, které vymezují hlavní pěší zónu a ve vyšším počtu na dvou hlavních náměstích fungují jako 

prvky pro sezení nebo prodejní pulty v zóně tržiště. Zatímco bloky poblíž pěší zóny budou kopírovat její směr, 

bloky, které se rozprostírají na dvou hlavních náměstích, budou kopírovat směr Královské cesty, tedy východ-

západ, jako uznání její důležitosti. Kromě dlažby a pouličních lamp to pomůže definovat dvě funkce prostoru – 

cestu (průchod) a náměstí (odpočinek). 

 

VÝBĚR MATERIÁLU 

Bylo provedeno rozlišení prvního stupně mezi původním náměstím (stávající dlažba) a novým náměstím 

(navrhovaná žula), přičemž první je základem pro druhé. Poté v rámci těchto dvou základních materiálů bylo 

navrženo rozlišení druhého stupně s cílem dále a jemněji formulovat jejich různá využití. Hlavní pěší zóna – 

Královská cesta – bude mít jiný vzor/barvu než celkový povrch náměstí (dlažba), přestože použitý materiál bude 

stejný. Žulové cesty/rampy na těchto dvou náměstích se budou nepatrně lišit od povrchu samotných náměstí za 

účelem vyznačení dvou základních funkcí prostoru – průchod, odpočinek. Bloky mobiliáře do hry vnesou další 

variaci na stejné žulové téma. A nakonec třetím „materiálem“ doplňujícím celou scénu jsou osázené prostory.  

 

 

FÁZE 

FÁZE 1 – 

TRANZITNÍ DOPRAVA A VSTUPNÍ BRÁNA 

Vzhledem k tomu, že doprava na Malostranském náměstí ovlivňuje mnohem větší zónu, než jakou náměstí 

ohraničuje, první fáze zajistí, aby byla co nejrychleji obnovena plynulost dopravy a  zefektivněn příjezd/odjezd 

veřejné dopravy na/z náměstí. 

FÁZE 2 – 

PARKOVÁNÍ REZIDENTŮ 

Vzhledem k očekávanému odstranění aut ze stávajících parkovišť v budoucnu a v rámci přípravy na ně bude 

vybudováno jižní parkoviště, aby pojalo co možná nejvíce aut ze zrušených parkovišť. 

FÁZE 3 – HLAVNÍ PROUD CHODCŮ A DOKONČENÍ DOLNÍHO NÁMĚSTÍ 

K zajištění hlavního proudu chodců bude propojen jihovýchodní a severozápadní roh Malostranského náměstí 

a dokončena dolní část náměstí. 

FÁZE 4 – ZAHRADA KRÁLOVSKÉ SCHODY 

Provede se závěrečné spojení smyčky na západní straně Malostranského náměstí.  


