
Koncept 
Návrh revitalizace Malostranského náměstí zohledňuje všechny vrstvy komplexního historického 
vývoje místa, sjednocuje je a vytváří fenomén městského „ensemblu“, o který náměstí přišlo s 
rozvojem automobilové dopravy a s následnou proměnou v ryze dopravní prostor (křižovatku). 
 
Navrhované architektonické řešení vytváří dynamickou prostorovou strukturu na základě existující 
urbanistické a topografické situace. Zásadním podkladem pro návrh je výrazný terén Malé Strany. 
Výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem Malostranského náměstí přesahuje 12 metrů. 
Architektonický návrh umocňuje dynamiku terénu a zároveň usnadňuje pohyb náměstím pomocí série 
teras, ramp a schodišť. 
 
Návrh klade důraz na historickou cestu z Karlova mostu přes Malostranské náměstí na Pražský hrad. 
Tato osa je klíčovým bodem pro tvorbu struktury náměstí. Vodní sochařské prvky a městský mobiliář 
náměstí rozmístěné ve směru osy orientují a mění tempo chůze. Grafické vzory, se kterými se pracuje 
v návrhu (viz diagram 6), jsou poskládané tak, aby vedly chodce v jejich cestě kolem centrálních 
budov náměstí, a to jak podél fontány v dolní části, tak podél kašny v horní časti Malostranského 
náměstí (viz diagram 3). 
 
Struktura náměstí zvýrazňuje jednotlivé budovy a utváří zóny diferenciované podle využití, zároveň 
uchovává integrální celek s jasnou identitou místa (viz diagram 2). Prostorové elementy této struktury 
dají vzniknout veřejným prostranstvím s ohledem na existující významné body a podloubí kolem 
náměstí. 

Dopravní řešení 
Cílem návrhu je zklidnit dopravu při zachování stávající propustné kapacity náměstí. Návrh vytváří 
vizuálně kontinuální povrch sdílený na první pohled současně řidiči, chodci a městskou hromadnou 
dopravou. Inspirujeme se realizovanou revitalizací Exhibition Road v Londýně (2011) a řadou příkladů 
z Holandska, které jsou založeny na myšlence koexistence automobilové dopravy a chodce. 
Předpokládáme psychologický efekt na první pohled jednotného provedení povrchu náměstí v podobě 
opatrnějšího a zodpovědnějšího chování řidičů i chodců, především posílení vzájemného uvědomění 
obou stran. Řidiči jsou bdělejší a pohybují se po vozovce téměř jako chodec. 
Přestože je navrženo vydláždit celou plochu náměstí jednolitě ve stejném duchu kamennou mozaikou, 
počítá návrh s vizuálním, hmatovým a bezbariérovým oddělením pěší zóny od komunikace. Toto bude 
provedeno hmatovým pásem z betonových dlaždic a odtokovým kanálkem krytým roštem (viz detail 
na diagramu 1). Zachovány budou přechody pro chodce a světelná signalizace, tramvajové kolejiště je 
ponecháno beze změny. (Cirkulace pěší dopravy viz diagram 1, schéma dopravního řešení a 
parkovacích stání viz diagram 4, 5) 

Materiálové řešení 
V návrhu je použita dlažba vycházející z tradiční mozaikové dlažby pražských chodníků. Celá plocha 
náměstí by měla být pokryta souvislými pásy v modulech šířky po 2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 m s vzorem, 
který je předmětem návrhu (viz diagram 6). 
Světlé a tmavé dlažební kostky budou mramorové či žulové, podle rozpočtu projektu. Dlažba pěší 
zóny bude provedena kostkami standardní velikosti, dlažba vozovky bude velikostí a povrchem 
uzpůsobena automobilové dopravě. Hmatové pruhy a odtokový kanálek podél hranice vozovky jsou 
navrženy z prefabrikovaných betonových tvárnic. Odtokový kanálek bude kryt kovovým roštem. 
Schodiště a další prvky městského mobiliáře náměstí budou též provedeny z prefabrikovaných 
betonových dílů. 

Etapizace návrhu 

Projekt počítá s dvěma fázemi rekonstrukce. V první fázi je plánovaná rekonstrukce spodní části 
Malostranského náměstí, včetně dvou úzkých ulic vedoucích na horní část náměstí. V této fázi dojde 
ke zrušení všech parkovacích stání ve spodní části a ponecháno bude 85 míst v horní části náměstí. 
Ve druhé fázi dojde k rekonstrukci horní části náměstí a odebrání 35 parkovacích míst. (Viz diagram 4 


