
ZPRÁVA - MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 

01. Urbanistické řešení 

Základní myšlenkou je nové funkční zónování náměstí ve vztahu k hlavním komunikačním a 

pohledovým osám, orientaci k blízkým i vzdáleným dominantám a morfologii terénu. Zóny vymezené 

novým charakteristickým venkovním mobiliářem nebo zelení jsou; shromažďovací (amfiteátr), 

nákupní (tržiště), stravovací (restaurace), relaxační a dopravní. Hlavní pěší koridor přes náměstí vede 

v místě původní tzv. Královské cesty kolem kostela sv. Mikuláše. Vedlejší pěší koridor vede přes 

stávající parkoviště v předprostoru bývalé jezuitské koleje.  

 

02. Objasnění a zdůvodnění zvoleného řešení 

Navržená jedna úroveň náměstí, zklidnění dopravy v pohybu povrchem z původních dlažebních 

kostek a bez obrubníku, přemístění dopravy v klidu mimo prostor náměstí do vnitrobloků, jednolitý 

povrch dlažby v pěší zóně, oživení prostoru stávajícími či novými dominantami, navigační prvky v 

dlažbě, nové funkční zónování v podobě restauračních zařízení, amfiteátru, tržiště, dopravního uzlu a 

relaxu umožní přívětivější podmínky pro návštěvníka a plnohodnotné využití veřejného prostoru 

náměstí pro návštěvníky a rezidenty. 

 

03. Architektonické řešení 

Jednotlivé zóny dotváří navržený či stávající městský mobiliář, nebo terénní úpravy. Shromažďovací 

zóna v dolní části náměstí zahrnuje amfiteátr a pomník maršála Radeckého s podstavcem určeným i 

pro sezení. Stravovací zóna stávající (západní část nám.) a nové restaurační zařízení s venkovními 

bary a stánky (jižní část nám.). Dopravní uzel tvoří stávající pozice kolejiště MHD a posunutí místní 

obslužné komunikace k podloubí (západní část nám). Relaxační zóna v horní části náměstí je 

doplněná o novou kašnu jako vodním prvkem na pohledové ose z Královské cesty a lavičky. Nákupní 

zónu v horní části náměstí tvoří tržiště s víceúčelovými napevno umístěnými pulty a lavičkami. Zde je 

navržena pro městskou zeleň typický například platan. Podobné dřeviny jsou i u amfiteátru.    

   

04. Dopravní řešení 

Doprava v klidu řešena pomocí využití stávajících dvorů budov přilehlých k náměstí. Celkem je 

možno použít až 72 parkovacích stání, jak pro rezidenty modré zóny, tak pro ústavní činitele. 

Přes Malostranské náměstí je umožněn stále průjezd automobilů, který již ale neobjíždějí celé 

náměstí, ale projíždějí ve spodní části náměstí. Omezený a redukovaný pohyb automobilů (modrá 

zóna, ústavní činitelé a zásobování) je umožněn po části náměstí. Z ulice Karmelitské ponechán 

jeden pruh ve směru z náměstí a jeden na náměstí, který se poté rozdělí na 2 pruhy (jeden pro 

odbočení na parking ve dvorech – pouze pro modrou zónu a ústavní činitele, druhý pro odbočení do 

ulice Letenské. Zásobování může též vjíždět a vyjíždět na ulici Mosteckou.  

Směry automobilové a cyklistické dopravy okolních ulic nebyli měněny, dvě autobusové zastávky 

zůstávají na podobných místech, stejně tak 8 stání taxi. Cyklisté mohou využívat celou plochu 

náměstí. 

 

05. Materiálové řešení 

Novou dlažbu tvoří žulová dlažba v odstínech žluté a okrové, doplněnou o repasované stávající 

žulové kostky, tvořící navigační pásky směřující do vnitrobloků čí k průchodům do náměstí. Výrazný 

materiálový prvek tvoří dva pásky z leštěného červeného mramoru, typického pro Prahu, který se 

těží v nedalekém lomu Cikánka v Radotínském údolí. Lavičky a prodejní pulty jsou navrženy z 

podobného materiálu jako dlažba, tj. žulový kámen v odstínech okrové, stejně tak kašna. Podstavce 

kašny a pomníku maršála Radeckého jsou z černé žuly. Nové patníky z litiny.   

 

06. Etapizace v závislosti na dopravě v klidu a postupné redukci celkového počtu míst 

Místa pro parkování ve vnitroblocích budou postupně nahrazovat stávající parkovací plochy na 

náměstí. Nutné zřídit jednotlivé režimy pro parkování ve vnitroblocích, ale i zde je rezerva v počtu 

míst. 


