
Malostranskému náměstí, jinak docela pěkně řešenému, něco chybí. 

-Ladislav Smoljak, Vražda v salonním coupé 
 
Malostranské náměstí už téměř půlstoletí není náměstím. Prostoru dominuje automobilová infrastruktura, která jej 
degraduje dvojím způsobem: za prvé z něj vytváří tranzitní zónu v podobě hlavního automobilového spojení po pravé 
části pražského břehu a ve druhé řadě následně slouží jako povrchové parkoviště. Současný stav není adekvátní k jeho 
historii a bývalému významu. 
 
Změť dopravních pruhů, parkovacích stání, mnoha typů sloupů, překážek a povrchů vytváří nedůstojnou situaci, území, 
které obyvatelé Prahy nemají důvod navštívit a přes kterou toky turistů procházejí ne kvůli historické hodnotě náměstí a 
krásy okolních budov, ale čistě proto, že se jedná o nejkratší cestu na Pražský hrad. 
  
Zkapacitnění automobilové dopravy po otevření Blanky hrozí vytvořením indukčního momentu a zhoršením dopravní 
zátěže, pokud nebudou zároveň vytvořena co nejdříve opatření vedoucí k omezení tranzitní dopravy Malou Stranou. K 
trvalému zklidnění Malé Strany není třeba mnoho složitých kroků. Cílem není uzavřít zcela průjezd Smetanovým 
nábřežím a Malostranským náměstím. Zásadní je ale odfiltrovat tranzit, který může po zprovoznění tunelu Blanka jezdit 
jinudy (rozhodně bude zachován průjezd pro rezidenty, obsluhu a jinou nezbytnou dopravu). Malá Strana je také 
zásadní pro vytvoření realistické cyklodopravy v rámci centra Prahy. Zklidnění automobilové dopravy na náměstí a okolí 
také výrazně zvýší pravidelnost tramvají. 
 
Navrhujeme následující: 
  
1.        
Odstranit parkoviště z dolní části náměstí a zásadně překonfigurovat parkování ostatní. Ponecháváme 78 
parkovacích míst, včetně12 míst pro taxislužby a 14 míst pro potřeby PS. 
 
2. 
Vytvořit z náměstí jednoúrovňovou pěší zónu vzniklou rozšířeným chodníků a zúžením ulic, vyčistit ho od všech 
nepotřebných překážek a prostorových nedostatků. Náměstí navrhujeme sjednotit jednoduchou dlažbou z 
velkoformátových kamenných desek, se všemi povrchy ve stejné rovině. Automobilová doprava je oddělena obrubníky 
zapuštěna o 5cm a v místech oddělená bollardy. Tramvajové koleje zůstanou na stávajícím místě, a budou protínat pěší 
zónu.  
 
3. 
Zpomalit automobilovou dopravu (v závislosti na otevření tunelu Blanka). Za nejvíce problematické v současné době 
považujeme nadbytečné množství jednosměrných jízdních pruhů ve spodní části náměstí a jednosměrný provoz v této 
lokaci. Tím, že automobilová doprava ve směru na Újezd musí projíždět horní částí náměstí, funguje celý prostor jako 
velký kruhový objezd. To lze napravit tím, že spodní část náměstí bude mít dva jízdní pruhy, pro oba směry. Do horní 
části náměstí tedy bude jezdit jen automobilová doprava směřující na pražský hrad, taxi služby, autobus, nebo 
automobily hledající parkování v modré zóně horní části náměstí. Rychlost po náměstí doporučujeme snížit na 30 Km/h. 
Prostor navrhujeme bez přechodů. Pomalu jezdící auta mají povinnost dávat přecházejícím chodcům přednost. (tzn. 
obdobný režim jako v ulicích kolem Moravského náměstí v Brně, okolí smíchovského Anděla, či centra Hamburgu) 
 
4. 
Vrátit na náměstí sochu maršála Radeckého a v nové dlažbě vyrobit „otisk“ historických objektů, které na 
náměstí kdysi stály. Nespornou výhodou je, že původní socha (její bronzová část) se nachází v archivu, je v dobrém 
stavu a je tedy možné ji na náměstí vrátit, bez potřeby vytvářet kopii. Kamenný sokl navrhujeme nový, ve stylu 
původního. Díky změnám v profilu silnice po okraji náměstí je navíc možné sochu vrátit téměř na totožné místo (viz 
půdorys), kde kdysi bývala a může tak opět být dominantou průhledu na náměstí z Mostecké ulice. Někdejší historické 
objekty, krámce, strážnice, kašny, šibenice, atd. navrhujeme vyznačit v dlažbě pro zviditelnění historické stopy města. 
 
5. 
V dolní části náměstí vytvořit terasy k sezení a pobytu, v horní části platformu zvýrazňující osu morového 
sloupu, u předprostoru kostela Sv. Mikuláše. Obě části náměstí tak budou plnohodnotnými městskými prostory, 
každý s jiným měřítkem a atmosférou. Rušná spodní část a klidná horní část. 
 
6. 
Zásadní pro kvalitu veřejného prostoru je jeho obvod. Proto chceme vytvořit podmínky pro maximální využití parteru 
okolních budov pro venkovní sezení, trhy, drobné i větší kulturní akce a vše ostatní pro živé náměstí kam stojí za to 
přijít. Chceme vytvořit prostor příjemné každodenné „obyčejnosti.“ Posedět si ve stínu stromů, zastavit se na trhu, počkat 
na schůzku, setkat se s přáteli, či pozorovat městský ruch. 
 
7.  
Vysadit v obou částech náměstí stromy (doporčujeme acer campestre), změnit princip osvětlení a umístit vodní 
prvek – zapuštěné trysky v povrchu. Kromě teras k sezení navrhujeme rozmístit přenosné kovové židle a stolky, aby si 
lidé mohli sami utvářet veřejný prostor. Dále v horní části náměstí před kostelem Sv. Mikuláše navrhujeme vytvořit mezi 
stromy prostor pro instalace současného umění. 
  


