
 Malostranské náměstí  je jedním z historicky nejvýznamnějších pražských náměstí.  Je předprostorem Pražského 

hradu. Je součástí Královské cesty. Je místem lokálním i celoměstsky významným. Dnes je i přes jeho význam ovládáno 

dopravou. Návštěvník prostor chápe jen stěží. Jeho vnímání je narušováno množstvím parkovacích stání a projíždějícími 

auty. Prostupnost náměstí je narušena. 

Mnoho Evropských měst si již uvědomilo, že čas, kdy byla upřednostňována automobilová doprava nad ostatní uživatele 

města, je minulostí. Ve městě je měřítkem člověk. Mělo by být navrženo pro nás, ne pro auta.   

Navrhujeme navrátit místu svou původní hodnotu. Jeho genius loci. Vrátit ho lidem. Umožnit jim náměstí obývat, žít tu. 

Náměstí chápeme jako jedno. Malostranské náměstí se špalíčkem budov uprostřed. Jeho prostor je zvláštní tím, že ho 

určují jeho jednotlivé a někdy dost odlišné charaktery.  Rušné místo u tramvajové zastávky, procházející Královská cesta 

s náhlým zjevením Pražského hradu, napětí v místě vyústění ulice Karmelitské a nezpočet dalších... Snažíme se v našem 

návrhu tyto charaktery podpořit a zároveň neporušit celistvost náměstí.  

Náměstí srovnáváme do jednotné úrovně. Terén stoupá směrem k Hradu. Dláždíme ho jednotnou dlažbou a prostor 

doplňujeme o vhodný mobiliář, který navrhujeme. Malostranské náměstí je jedinečným místem, kreslíme proto pro něj 

vlastní mobiliář. Lavičky, stojany na kola, pítka i kašnu. Materiály využiváme lokální, české – žulové na dlažbu a pískovec 

s detaily mosazi na mobiliář.  

 

Náměstí se stane pěší zónou. Průjezd zde bude povolen pouze rezidentům, zásobování a některým vládním vozům. 

V návrhu uvažujeme s uzavřením historického centra Prahy, pražských nábřeží, pro automobilovou dopravu. Význam 

těchto míst k tomu jasně vybízí a nyní přijde ten moment, s očekávaným otevřením tunelu Blanka a tím umožnění 

pohodlné objezdové trasy. Uvědomujeme si, že s uzavřením Malé strany jde nutně ruku v ruce uzavření Smetanova 

nábřeží. Po prostudování dopravy a zkušenostech z jiných měst jsme přesvědčni, že Praha se touto cestou vydá.  

Parkovací stání zachováváme v počtu 25 míst umístěných podél východní části náměstí. Při budoucím uzavřením Malé 

strany by vznikla další parkovací místa v okolních ulicích. 

 

Důležitým tématem jsou pro nás již výše zmíněné charaktery. Podloubí, která lemují velkou část náměstí jsou jedním 

z nich. Ponecháváme jim současné dláždění, které pro nás vyjadřuje jejich identitu.  Zároveň reagujeme na skutečnost, 

že ve většině z nich jsou umístěny restaurace a obchody, které využijí větší předprostor, náměstí, pro své zahrádky.  

Když přicházíme od Karlova mostu a poprvé se před námi otevře celé náměstí i se svou dominantou Sv.Mikuláše máme 

na výběr, pokračovat Královskou cestou nebo jít na zastávku, trh, ... . Musíme se rozhodnout. Posadíme se tedy na jedu 

z laviček nasměrovaných na různé významné části náměstí. Díky kovovým qr kodům se můžeme dozvědět o náměstí 

více. 

Část Malostranského náměstí u zastávky tramvaje je tou rušnější, mírně jí vyvyšujeme pomocí pobytových schodů, 

umísťujeme zde jako protipól stávající barokní kašně kašnu novou. V této části náměstí si představujeme občasné trhy, 

nebo jiné prodejní aktivity. Dnes již existující platan vnímáme jako jedinečný a ponecháváme ho tak na náměstí 

samotný. Pod ním bude sezení. 

Horní část náměstí je momentem překvapení a klidu. Královská cesta tu otevře svůj jedinečný pohled na Pražský hrad. 

V tom místě navrhujeme lavičku , jednu. Pro toho, kdo se bude chtít zastavit a zahledět se na Hrad. Budovy v této části 

jsou převážně kulturní – je tu i akademie muzických umění. Proto bychom proto rádi umožnili flexibilitu této části 

náměstí pro konání některých veřejných kulturních akcí se siluetou Hradu za zády.  

Cesta i náměstí jsou lemovány místy k posezení, zastavení, odpočinku – lavičkami s pítky. Malostranskému náměstí 

znovu navracíme jeho krásu. Vracíme ho lidem.  Bude přístupné, průchozí. Lidé tu budou trávit čas, nakupovat, 

zastavovat se, seznamovat, objevovat ... objevovat Prahu. 



 

 

 

 

 


