
 

Zdůvodnění zvoleného celkového řešení 

Podstatou navrhovaného řešení je navrácení původní funkce náměstí, to jest přeměna ze současného stavu, 

kdy je většina plochy vyhrazena pro parkování, na tradiční veřejné prostranství městského  charakteru, 

umožňující zejména potkávání se, odpočinek, ale i pořádání společenských a kulturních akcí. Plochu 

parkovacích stání omezit na rozsah nezbytně nutný a nadále jej optimalizovat s ohledem na předpokládaný 

útlum především tranzitní dopravy v řešeném území s cílem podržet minimum parkovacích ploch určených 

zejména rezidentům. Dalším nezbytným předpokladem pro úspěšnou revitalizaci je odstranění kiosků a 

různých atrakcí typu historické vozy atp. 

Architektonické a materiálové řešení 

Celý prostor náměstí je rozdělen na tři zóny:  vnitřní - hlavní pobytová plocha s odpočinkovými zónami, 

dopravní - komunikace po obvodu náměstí a oblast parteru - určená komerčnímu využití (obchody a 

restaurace). 

Hlavní pobytová část náměstí je navržena jako jednolitá dlážděná plocha zbavená všech vymezujících hran 

a obrub umožňující maximálně svobodný pohyb prostranstvím. Odpočinková - intimní místa tohoto 

prostranství jsou pak provedena zálivy, v kterých jsou umístěny lavičky, stromy přinášející stín do o tevřené 

plochy náměstí, vodní prvek a pítko. 

Materiálová skladba jednotlivých ploch je navržena pro:  

vnitřní - hlavní pobytová plocha: z pražské mozaiky, vzor - rám s drakem v kombinaci 

bílé a světle šedé 

dopravní - komunikace po obvodu náměstí: použití stávajících žulových kostek oblast parteru - podloubí:

 kombinace vzorů z pražské mozaiky historicky v Praze  

používaných 

V citlivé otázce dominant Malostranského náměstí se návrh omezuje na ponechání dochovaných prvků v 

tomto prostoru tj. morového sloupu Nejsvětější Trojice v horní části náměstí. Autoři návrhu považují za 

nevhodné jak a) vytváření replik původních dominant, tak b) umisťování ač původních přesto však svým 

obsahem politicko-ideologických soch, jejichž význam podléhá společensko- politické situaci v dané 

historické etapě země. Jediným prvkem, jehož původní funkce je z našeho pohledu aktuální i dnes, a to 

zejména s ohledem na polohu nedaleké poslanecké sněmovny, je pranýř, který autoři umístili na jeho 

původní místo v dolní části náměstí. 

Dopravní řešení 

Návrh předpokládá postupné omezení především tranzitní dopravy a s tím související omezení parkovacích 

stání. Hlavní obousměrný provoz je soustředěn do spodní části náměstí a oblast nad tramvajovým pásem 

pak podléhá omezenému provozu sloužícímu zejména rezidentům a nezbytné obslužnosti. V první etapě 

návrh předpokládá zadání požadované počty parkovacích stání.  

V následných etapách omezování dopravy, a to jak realizací hlavních objízdných tras (tunely atp.), tak 

přenesením dopravní dostupnosti místa na MHD. Cílem redukce je ponechat parkovací stání pouze  

v rozsahu současné modré zóny, tzn. místa pro parkování poslanců budou nahrazena místy modré zóny a 

původní místa modré zóny v hlavní pobytové ploše náměstí budou zrušena  a upravena na nivelitu centrální 

plochy. Vznikne tak jednotná vnitřní plocha bez zálivů pro parkování aut. Trasu tramvajové linky včetně 

polohy zastávek, ponechává návrh s ohledem na širší vazby a souvislosti beze změn.  

Mobiliář a osvětlení 

Hlavní prostranství je doplněno nezbytně nutným mobiliářem a prvky osvětlení. Jde o lavičky, 

odpadkové koše, pouliční osvětlení a stojany na kola. Všechny prvky jsou provedeny z černého železa. 

Lavičky jsou doplněny červeně lakovanými prkny, lampy jsou zaskleny mléčným sklem. 
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