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KOUZELNÉ NÁMĚSTÍ, POHODLNÝ MĚSTSKÝ INTERIÉR, PROSTOR PRO VŠECHNY

Pestrý, tradiční městský veřejný prostor přitahující pozornost a sociální aktivity.
Společensky i komerčně přitažlivý prostor, reprezentativní prostor města, esence Prahy.
Malostranské náměstí, které budou mít všichni rádi.

Osvobození náměstí – přerozdělení prostoru spravedlivým způsobem
Prostor náměstí je urbanisticky dobře definován, má jasné hranice, příjemnou míru uzavřenosti 
a pobytové měřítko.
V zásadě to jediné co je potřeba, je uvolnit jeho nyní dopravou zahlcený prostor a věnovat jej zpět 
rozmanitému malostranskému životu. Následně jde o jemné a přesné doplnění linií, os, 
významných prvků, zprůchodnění tras a zviditelnění průhledů.

Optimalizace automobilové dopravy – pohodlný tranzit nezmocňující se náměstí
Smyslem dopravního řešení je jednoduchá trasa umožňující hladký průjezd aut, co nejméně 
ovlivňující prostor náměstí. Důležitá průjezdní trasa automobilové dopravy je vedena při dolní patě 
náměstí v obou směrech (tj. bez náročného a nežádoucího objíždění kolem kostela). Do prostoru 
náměstí nad tramvajovou tratí pojatém jako sharing space vjíždí pouze auta rezidentů a obsluhy 
s platnou parkovací kartou.

Parkování pro místní – náměstí není placené parkoviště
Snížení počtu parkovacích stání na stanovené minimum. Pohodlné parkování pro rezidenty a místní
obsluhu. Parkující auta by neměla vytvářet vizuální hradbu ani liniově kopírovat hrany náměstí 
a blokovat celé fasády domů. Parkovací stání jsou proto rozmístěna po menších clusterech.

Sharing space – prostor bez bariér, kde se všichni sneseme
Sdílený prostor patří všem, v jedné rovině tu koexistují různé druhy dopravy. Absence pevných 
mantinel a omezení v podobě obrubníků, semaforů, značek vede řidiče, cyklisty i chodce ke 
zvýšené pozornosti a vnímání ostatních uživatelů. Předpokládaný objem aut je zde velmi nízký (cca 
200 aut denně), v prostoru se pohybují jen řidiči s platnou parkovací kartou, tj. znalí místní situace. 
Hlavní komunikační linie jsou zvýrazněny v povrchu specifickým dlažebním vzorem nebo barvou.

Práce s osami – osová kompozice, trojúhelníky, kruhy, průhledy – odkaz na barokní tvář náměstí
Osová kompozice není zcela přesná a rigidní, je lehce posunuta, jen naznačena, lehce ujíždí – 
v jejím rámci tak prosvítá zároveň nota hravosti a nepravidelnost charakterizující původní 
středověký půdorys podhradí.

Práce s terénem – využití mírně svažitého terénu - funkční dělení ploch
Svažitý terén využíváme pro umístění terasovitého schodu (tribuny), kde se dá posedět, posvačit, 
dívat se, počkat na tramvaj.
Drobné terénní nerovnosti používáme také k vyjádření různé dopravní funkce ploch – jedná se 
o zapuštění jízdních pruhů pro auta a lehké zvednutí prahu při vstupu do plochy definované jako 
sharing space.

Práce s povrchem – využití různých druhů povrchu pro lepší orientaci a identifikaci s prostorem
Povrch není jen něco, po čem se šlape, je to koberec městského interiéru, je hladký nebo drsný, 
diferencuje prostor, určuje způsoby pohybu. Využíváme různé typy a barvy dlažby, kruhovou 
mozaiku, zvýraznění os, pěších tahů, průjezdu aut.


