
Karlovo náměstí – současnost a historie 
 
Karlovo náměstí je veřejné prostranství celoměstského významu a jeden ze stěžejních prostorů 
Pražské památkové rezervace. Rozlohou je největší náměstí ve střední Evropě a obsahuje velký 
kulturní a pobytový potenciál, který ale dnes není plně využit. Kromě relaxační funkce v parku 
slouží prostor náměstí hlavně jako komunikační uzel chodců a městské hromadné dopravy 
(tramvaje, autobusy i metro), který je ale zároveň výrazně zatížený automobilovou dopravou. 
Stávající podoba, která vychází z původního historického návrhu, není schopna plnohodnotně 
naplnit všechny potřeby dnešních uživatelů. Současná neutěšená situace zároveň zapříčiňuje šíření 
sociálně patologických jevů, které přispívají k neblahé pověsti celého náměstí. 
Karlovo náměstí, původně zvané Dobytčí trh, bylo Karlem IV. založeno ve 14. století jako hlavní 
tržiště města Prahy. Úvahy o přetvoření tržiště v park se objevily až v 19. století. Na jejich základně 
byla v roce 1843 parkově upravena jižní část, nová funkce však i nadále podporovala pěší vazby skrz 
náměstí. Roku 1863 byly zbořeny všechny budovy v ploše náměstí a i v severní části vznikl park. 
Následně v roce 1884 bylo Karlovo náměstí zásadně změněno podle návrhu Františka Thomayera, 
který formou obvodových valů oddělil park od okolních ulic a proměnil ho v klidné pobytové 
prostředí. Thomayerův princip se zachoval dodnes, nicméně návrh nemohl počítat s vysokou 
dopravní zátěží, která dnes náměstí dělí napůl. V průběhu 90. let minulého století byl tak zpracován 
první návrh revitalizace Karlova náměstí, který byl zčásti realizován v severní části u Novoměstské 
radnice, později byl však odmítnut veřejností. Následovala v roce 2008 veřejná ideová urbanisticko - 
architektonickou soutěž o návrh úprav Karlova náměstí. Jednoznačně přesvědčivé řešení však soutěž 
nepřinesla, žádný návrh nebyl doporučitelný k realizaci bez zásadních změn převážně z důvodu 
památkové ochrany. 
Památková ochrana je ovšem ve střetu se současnými potřebami užívání tohoto rušného veřejného 
prostranství, které klade požadavky na převážně na dopravní, pobytové a kulturní využití. I přes 
všeobecnou shodu, že  Karlovo náměstí si zaslouží revitalizaci, veškeré dosud učiněné pokusy 
selhaly (projekt Revitalizace parku z roku 1996, Ideová urbanisticko-architektonická soutěž z roku 
2008). Nakonec byly vždy zablokovány jednou z mnoha zainteresovaných stran, které mají všechny 
odlišná očekávání. Mezi významné aktéry (stakeholdery) procesu revitalizace Karlova náměstí patří: 
MČ Praha 2, Odbor památkové péče MHMP, Národní památkový ústav, Odbor dopravy MHMP, místní 
obyvatelé a uživatelé prostranství, ale také významné instituce sídlící na Karlově náměstí (např. 
Všeobecná fakultní nemocnice, Všeobecná fakultní poliklinika, ČVUT, Městský soud, Novoměstská 
radnice) a další majitelé a provozovatelé různých druhů služeb. 
 


