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URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA IDEOVÉ 
ŘEŠENÍ PROSTORU MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

Přístup a předpoklady
Pražské Staré město patří v celosvětovém měřítku k nejcennějším urbanistickým celkům. Předkládaný kon-
cept přistupuje k této skutečnosti s pokorou. Nestaví sám sebe do popředí, ale do hlavní role obsazuje okolní 
esenci, a místa se silnou historickou stopou znovu nabízí lidem, kteří tak nahradí  neladnou vrstvu automobi-
lového města minulosti.

Prostorová strategie
Návrh pracuje s existujícími a lokálními strukturami: chodníky přilehlých městských bloků budou rozšířeny 
a vzniknou tak dostatečné plochy pro chodce. Tyto plochy budou vybíhat do prostoru náměstí a budou ho 
dotvářet. Budou použity typické, účelu odpovídající, mozaikové vzory dlažby, jednotlivé plochy díky tomu 
zůstanou čitelné. Současná neuspokojující situace s ostrůvky pro chodce v moři dopravy tak bude napravena. 
Odstraněním krátkého úseku silnice se může pochozí veřejný prostor  vlít do náměstí.

Identita
Charakterově silná figura na obou náměstích člení prostor: morový sloup na Horním náměstí a kruhová vodní 
plocha na Dolním náměstí. Kruh je veřejný, těžiště formující element, který na své oběžné dráze vytváří živé a 
proměnlivé situace. Horizontální hladina vody spolu se schody sledující terén oživují tuto zajímavou topografii 
na úpatí Petřína. 

Využití
Horní náměstí s dostatkem místa nabízí dobrou příležitost pro trhové stánky v okolí morového sloupu. Mezi 
sochou a velkolepým portálem kostela se schodištěm se rozpíná prostor – staré a zároveň nové prostranství 
před kostelem, které zůstane volné. Čerpá svou urbanistickou kvalitu pouhou přítomností portálu kostela 
svatého Mikuláše a Lichtenštejnského paláce. Vodní plocha na Dolním náměstí může být používána celoroč-
ně: v létě jako ochlazovací bazének s malými loďkami, které se mohou vypůjčit či vzít s sebou a vytvoří novou 
atrakci pro děti i dospělé –  v zimě jako plocha pro krasobruslení, například v kombinaci s vánočními trhy. 
Před arkádami a okolo vodní plochy vzniknou prostorné a dobře prosluněné plochy pro novou, či již existující 
gastronomii.

Doprava
Návrh vychází z dlouhodobého uklidnění transitní dopravy v historickém jádru Prahy. Velká pozitivní odezva 
pražských občanů na uzavření Smetanova nábřeží je přesvědčivá a představuje způsob, jakým se v budoucnu 
bude zacházet s městskými prostory. Motorizovaná doprava by měla být přítomna co možná nejméně ve pro-
spěch maximalizace veřejného prostoru. Úzké jednosměrné ulice a sloučení jízdního pruhu a tramvajové trati 
(jako momentálně v severní části Karmelitské ulice) jsou opatření, která šetří místo. Podél ulic jsou parkovací 
místa. U rozšíření chodníku se vždy nachází přechody pro chodce. Trasa elektrické autobusové linky 292 se 
upraví na základě nového urbanistického uspořádání silnic: ponechá si sice svou zastávku na Horním náměstí, 
nicméně její točna povede přes Sněmovní ulici.

Realizace
Jako dočasné řešení pro umístění zpočátku čtyřiceti dodatečných parkovacích míst navrhujeme rozdělení 
na dvě stavebních etapy. První fáze zahrnuje Dolní náměstí s vodní plochou. Horní náměstí zůstane nejprve 
zachováno ve svém současném stavu a poskytne dočasně parkovací místa pro parlament. Trhy se v této době 
mohou konat okolo vodní plochy nebo v severní části Horního náměstí. Ve druhé fázi bude upraveno Horní 
náměstí a bude znovu obnovena jeho důstojnost.


