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Základní idea 

Evokovat původní ráz náměstí. Obnovit velké volné prostranství, které může sloužit rozmanitým akcím a činnostem. 

Nevytvořit retenční nádrž na davy, ale donutit turisty volně náměstím proplout a tím se vyhnout přelidnění i v letních 

měsících. Očistit krásu budov. Přidat novou dimenzi prostoru. Rozšířit počet výškových úrovní. Provést úpravy současným 

jazykem architektury, ale nenarušit historický ráz. Nebát se být radikální. 

Dopravní idea 

 Je třeba dostat z území Malé Strany tranzitní automobilovou dopravu. Vytvořit na obou koncích jednosměrné smyčky tak, 

aby řidiči užívali soustavu tunelů na vnitřním okruhu města. Zbylá vozidla obsluhy a zásobování mohou využít trasu při 

severní hraně náměstí. Jsme si však vědomi nutnosti řešit dopravu v celopražském měřítku a nejsme schopni předložit 

stoprocentní řešení. Máme však premisy, které je dle našeho názoru do budoucna nutné dodržet, protože jinak zůstane 

náměstí nadále poškozené. Kromě potlačení tranzitu, je nutné přestěhovat Poslaneckou sněmovnu do okrajové části Prahy. 

Její přítomnost dopravně přetěžuje historické uličky. S jejím zmizením by se mohly vyprázdnit i poslanecké byty a kanceláře, 

do historického centra by se pak mohly vrátit řádní obyvatelé, které bude stav a dění na Malé Straně skutečně zajímat. 

Tramvajová doprava ponecháváme ve stávající poloze. 

Výtvarně prostorová koncepce 

Náměstí je z našeho pohledu, po důsledném odstranění parkování a automobilové dopravy, prakticky v pořádku.  

Většinu plochy necháváme volně dlážděnou bez změn výškových úrovní, tak aby vynikly fasády domů. Dlažba i zahrada jsou 

zabaleny do geometrizovaně-organické struktury, která vychází z klasického vzoru dláždění 19. století. 

Nechceme determinovat funkční dělení, nechceme nechat lidi posedávat na lavičkách. Naše náměstí je katedrála, když si ji 

chcete prohlédnout, musíte stát nebo se procházet. Zasednout je vhodné pouze při rozjímání a modlitbě. Udělejte si piknik 

na dlažbě, poseďte před stánkem, když budou probíhat trhy, ale mějte na vědomí, že je to svátek. 

Nové prostorové prvky 

Vůči zvolenému řešení jsme se vymezili pouze v prázdném koutě, který svírá špalíček a Profesní dům. Vzniknout by tu měla 

kaskádovitá vertikální zahrada, tak jak je na Malé Straně dobrým zvykem. Je to důležité místo zastavení před koncem 

královské cesty, má být volně přístupná. Její forma se pokusí návštěvníka na chvíli přenést z města do jiného prostředí. 

Bude stálezelená, protože je kryta pláštěm. Ten je generován tak, aby zaujal co největší objem, ale při pohledu z 

Hradčanského náměstí se neuplatňoval. Zcela zakrývá pouze mírně banální fasádu Profesního domu. 

Funkční drobností je kašna umístěná na křížení ulic Zámecké a Nerudovy, neměla by pouze zrcadlit okolí a osvěžovat 

vzduch a působit jako pomyslná brána směrem od Hradu, ale její tvar jasně pošle chodce diagonálně přes náměstí a dále 

ke Karlovu mostu. 

K večernímu osvětlení nebudou použity standardní lampy, ale veškeré světlo bude padat z reflektorů instalovaných na 

úrovni říms. 
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