
Textová část  
 
objasnění a zdůvodnění zvoleného řešení: 
Návrh řeší obnovu náměstí, jako poškozeného srdce Malé Strany, jako životního prostoru lidí v souvislostech 
městského centra, historického dědictví, urbanistických a architektonických hodnot, provozu. Náměstí pro lidi – 
náměstí pro život. Vrací městskému centru ztracenou městskou, urbanistickou, historickou i společenskou 
identitu a význam, obnovuje urbanistickou strukturu, městské funkce, přirozený lidský rozměr náměstí jako 
sdíleného veřejného prostoru, obnovuje ztracená propojení a vazby mezi městem a lidmi.  
Návrh přináší jasný názor na podobu náměstí. Návrh zbavuje náměstí všech stavebních, provozních a ostatních 
zbytečností a dopravního balastu. Návrh nezachází do v tuto chvíli nesmyslných detailů, odvádějících jen 
pozornost od důležitých úvah a zásadních rozhodnutí. Je bytelnou kostrou a východiskem pro jejich řešení a 
vložení do svého organizmu, až na ně přijde čas. Nicméně už v tuto chvíli je plně připraven je v jejich 
různorodosti a detailech pojmout k harmonickému soužití /venkovní vybavenost a nábytek, architektura trhů, 
zázemí kulturních akcí, zázemí klidných pobytových míst . . ./.  
Návrh vrací náměstí a městu do pečlivě vybraných míst jeho ztracené atributy, obnovuje význam náměstí 
v centru města. Návrh obnovuje náměstí jako místo pro co nejširší společenský a kulturní život města, pro trhy, 
zábavu, formální i neformální akce, obnovuje vstřícný sdílený veřejný a pobytový prostor, avšak především 
obnovuje místo příjemného běžného a každodenního života lidí, kteří žijí na Malé Straně. Náměstí se vrací 
voda, kašny odpovídající jeho významu, vrací se sochy, vrací se spojení s naší minulostí, vrací se připomínka na 
maršála Radeckého, profesora Denise. Do prostoru se vrací pranýř, nikoli jako výsměch, ale jako vážné 
zamyšlení nad lidskými činy a konáním. Do náměstí se vrací pumpy s pitnou vodou. 
Návrh obnovuje jeden prostor náměstí a jeho zasazení do Královské cesty, obnovuje její význam ve struktuře 
města, prastarou životní tepnu, která v těchto místech provozně zkornatěla. Návrh propojuje horní a dolní část 
náměstí, nově i přes jezuitskou kolej. Do západního průčelí profesního domu je vložen vstupní portál. Je třeba 
vytvořit odpovídající podobu nádvoří, nabízí se možnost zpřístupnit kryptu kostela sv. Mikuláše apod. Jedním 
z cílů návrhu je otevřít a zapojit celou severní frontu do aktivního života náměstí, stejně tak vytvořit 
předpoklady pro otevření a zapojení veřejných objektů a škol do života náměstí.  
Cílem řešení je obnovení přirozenosti, organické podoby a jednoduchosti náměstí, obnovení životních funkcí, 
živého srdce Malé Strany v souvislostech města a Královské cesty.  
 
popis architektonického, dopravního a materiálového řešení, etapizace návrhu 
Návrh obnovuje náměstí jako živý veřejný a sdílený prostor s jeho životními funkcemi, maximálně prostupný, 
organicky přizpůsobený citlivě nadefinované přirozené modelaci terénu, bez bariér, v jedné úrovni. Kromě míst 
pro trhy a akce ve veřejném prostoru se vrací místa pro sousedský život, na pečlivě vybraná místa jsou vloženy 
stromy. Dnes je celé náměstí dopravní stokou a obludnou kruhovou křižovatkou, parkovištěm. Náměstí je 
řešeno jako jeden veřejný pobytový prostor. Je třeba řešit změnu organizace dopravy a dopravy v klidu na Malé 
Straně s cílem nikoli tranzitního území, ale naopak posílení životních funkcí a udržitelnosti trvale obyvatelné 
Malé Strany a maximální vstřícnosti pro ty, co tu ještě bydlí a žijí. . . Náměstí umožňuje po svém obvodu 
místním a obsluze komfortní dopravu i případnou dopravu v klidu v rámci navrženého sdíleného prostoru a 
dohodnutých pravidel a organizace provozu a není jakkoli nutné ji násilně vymezovat silnicemi a parkovišti. 
Náměstí jako součást Královské cesty umožňuje volný a bezkolizní pohyb lidí z Mostecké ulice dále k Hradu. Bez 
výše uvedeného rozhodnutí, je řešení dílčích dopravních věcí podružné. Obslužnost MHD se nemění, lehce 
s ohledem na vložení sochy Radeckého a kašny se upravují tramvajové koleje při dodržení předepsaných 
norem. I když je prostor řešen jako pobytový, je pocitově materiálem a provedením rozdělen na prostor loubí 
navazující na domy a prostor vlastního náměstí, které se řešením povrchů stává součástí Královské cesty. 
Prostor před domy nabízí možnost rozšíření interiéru restaurací, obchodů a služeb do náměstí.  
Před řešením vlastního náměstí je nutno rozhodnout o změně dopravy a celkového dopravního chování na 
Malé Straně.  
Pokud bude rozhodnuto ve prospěch sdíleného veřejného prostoru bez preference aut, lze realizovat obnovu 
náměstí v jedné etapě. 
 


