
 

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 

Hlavní záměr projektu 

Malostranské náměstí je jedním z nejvýznamnějších míst na levém břehu Vltavy a klíčovým bodem na spojnici 

historického středu Prahy a Pražského hradu. Náměstí, přes nějž prochází mnoho obyvatel i turistů, se v současnosti 

vyznačuje zaparkovanými auty. Není možné se na chvíli zastavit a vychutnat si jeho zvláštní charakter. Z tohoto důvodu 

je architektonickým záměrem provést revitalizaci místa a vytvořit z něj veřejný otevřený prostor reprezentativní a 

poklidné povahy. 

 

Dopravní řešení a parkování 

V budoucnu bude mít celé Malostranské náměstí charakter pěší zóny. Doprava bude povolená pouze se sníženou 

rychlostí a v jednosměrném provozu. Chodci budou mít celkově přednost. Horní náměstí bude dopravně přístupné 

pouze pro rezidenty a minibus. Poloha autobusových zastávek bude zachována. Celkový počet parkovacích míst bude 

silně omezen. Na horním náměstí budou zachována parkovací místa pro rezidenty pouze před HAMU. Další parkovací 

místa pro rezidenty budou na jižní straně Pražského arcibiskupství a podél východního podloubí. Pro poslance nebo 

návštěvníky Poslanecké sněmovny budou k dispozici parkovací místa u kanceláře Poslanecké sněmovny a během 

první fáze implementace na severní straně spodního náměstí. Později se oblast pod platany stane součástí pěší zóny. 

Stanoviště taxíků budou umístěna podél východní silnice, poblíž vchodu do kostela a Poslanecké sněmovny. Parkovací 

oblasti pro zdravotně postižené osoby budou respektovány. 

Tramvajová linka se zastávkami zůstane v nezměněné podobě. Oblast tramvajové stanice s lavičkami pro cestující budou 

součástí nové pěší zóny. 

Parkování pro jízdní kola se plánuje poblíž vchodu do Karlovy Univerzity. 

Popis projektu 

Hlavním záměrem projektu je vytvořit soudržnou zónu s nízkým stupněm dopravy tvořenou horním a spodním 

Malostranským náměstím. Obě části pěší zóny budou mít stejnou dlažbu a koordinovaný styl městského mobiliáře. 

Prostor kolem Sloupu Nejsvětější Trojice a náměstí na východ od Karlovy Univerzity budou přetvořeny v otevřený 

multifunkční prostor sloužící ke gastronomickému využití a každotýdenní farmářský trh nebo kulturní akce. Malé shluky 

platanů budou ohraničovat severní hranici pěší zóny. Jako první krok omezení dopravy na pěší zóně budou parkovací 

místa umístěna pod stromy. A nakonec bude vytvořena zelená oáza na vydlážděném náměstí, kde budou pohodlné 

lavičky zvát chodce, aby chvíli pobyli a vychutnali si nový charakter místa. Stávající mobiliář bude většinou zachován 

z důvodu jeho charakteristické hodnoty. Moderní prvky mobiliáře doplní vzhled moderního náměstí. Takže uprostřed 

spodního náměstí bude oblast ke hrám a posezení s fontánkou ve tvaru pixelového kódu, kde návštěvníci dostanou 

informace o historii a současnosti daného místa. Ekvivalentem Sloupu Nejsvětější Trojice uprostřed vody bude velký, 

moderní a výrazný sloup veřejného osvětlení, který se může stát novým symbolem celého prostranství. Lavičky 

nabídnou příležitost k odpočinku rovněž na horní straně náměstí. Bude rozšířen chodník podél východního podloubí na 

podporu gastronomického využití. Bude zdůrazněn význam jihovýchodní části pěší zóny jakožto důležitého 

přístupového místa od Karlova most umístěním moderního nebo historického sochařského díla. Reklamní sloup a 

telefonní budka budou umístěny do nové, pohodlnější polohy. 

 

Materiálové řešení 

Bude zachována zvláštní rozmanitost vzorků na chodnících a charakteristická dlažba z kočičích hlav na ulicích. 

 Nová pěší zóna bude mít homogenní dlažbu z přírodního kamene, který bude barvou a velikostí mírně odlišný od 

povrchu na silnici. Celá pěší zóna bude mít převážně rovinatý a bezbariérový design. 

 


