
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - je co nejlapidárnější, dokreslující atmosféru místa.  Linie dlažby má dva směry – 
jeden při severní a jižní hraně náměstí, kde by se především mělo odbýt parkování, druhý směr je uprostřed 
horní i spodní části náměstí - tato místa by měla být maximálně volná, otevřená, pobytová.  Ve spodní části 
zde bude tramvajová zastávka, platan a vodní plocha, v horní části – stejně jako dole – průjezd kruhového 
objezdu náměstím. Náměstí uvolňujeme od individuální dopravy a zvýrazňujeme ho dlažbou, o jejímž výběru 
jsme přesvědčeni, že dá vyniknout jádru lokality. Další architektonické prvky jsou pouze drobné a nepříliš 
výrazné. 
 
ŘEŠENÍ DOPRAVY - Hlavním prvkem dopravy je omezení průjezdu pro individuální automobilovou dopravu 
v ulicI Karmelitská - v úseku mezi ulicemi Tržiště a Malostranským náměstím. Zde bude povolen pouze 
průjezd pro vozidla MHD, TAXI a eventuálně cyklistům. Dojde tak k vyloučení zbytné dopravy a výraznému 
poklesu intenzit v prostoru Malostranského náměstí.  Spojení „Újezd – Klárov“ bude možné po Městském 
okruhu, případně po Smetanově nábřeží.  Toto řešení celkově přispěje klimatu Malé Strany a posílí 
bezpečnost silničního provozu. 
 
Na Malostranském náměstí je s výhodou využito snížení intenzit k vedení motorové dopravy v tramvajovém 
pásu a to ve směru jízdy severním směrem (což je výhodné i z důvodu absence nástupiště), v opačném směru 
je průjezd po tramvajovém pásu vyloučen (z důvodu přítomnosti nástupiště) a k jízdě tak bude nutné vždy 
využít západní  trasu po náměstí. 
 
Z prostoru náměstí je zastávka ve směru ke stanici Malostranská přesunuta do ulice Karmelitská (mezi ulicemi 
Tržiště a Malostranské náměstí). Z tohoto důvodu bude nutná taková směrová úprava tramvajových kolejí, 
která zajistí, že podél nového nástupiště bude kolej vedena přímě. Tato úprava je prostorově možná. 
Zastávka ve směru na Újezd zůstane ve své poloze. 
 
Linka autobusu vedena v okružní trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – ulice Letenská 
(s potenciálem další zastávky) – Malostranská – Valdštejnská (s potenciálem další zastávky) – Malostranské 
náměstí – Nemocnice pod Petřínem. Autobusové a tramvajové zastávky budou společné. 
 
Komunikační síť, resp. jednosměrné vedení dopravy kolem Malostranského náměstí zůstane zachováno, 
kromě úseku ulice Mostecké mezi ulicemi Josefská a Malostranským náměstím, a to z důvodu vedení 
motorové dopravy po tramvajovém pásu. 
 
V další fázi projektové přípravy bude nutné prověřit nutnost zachování řízení dopravy pomocí SSZ – návrh 
předpokládá, že křižovatka bude v režimu úrovňové neřízené křižovatky (jednodušší tvar, nižší počet kolizních 
bodů, menší intenzity). 
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ - Celý prostor náměstí včetně ústí Karmelitské ulice navrhujeme v jednotné  úpravě. 
Jako výchozí navrhujeme použít typ dlažby před vstupem do sv.Mikuláše – kočičí hlavy v pískové barvě 
s červenými žilkami. Dlažba by byla provedena „od fasády k fasádě“. Jen v podloubí bychom navrhovali použít 
vetší vápencovou dlažbu, jako je v podloubí na severovýchodním konci náměstí. Od tohoto kroku si slibujeme 
změkčení celého prostoru náměstí – korespondující s měkkostí omítek - při zachování velkorysosti, která 
tomuto prostoru patří.  
 
Lampy pouličního osvětlení navrhujeme zachovat historizující, které jsou zatím použity pouze v horní části 
náměstí. Lavičky navrhujeme tzv. sadové, bílé. Doplňujícími prvky budou jednoduché litinové sloupky, koše 
na odpadky a stojany na kola. Parkovací místa v ploše náměstí budou vymezena jednak svislým dopravním 
značením, tak i nerezovými terči v dlažbě. 
 
POPIS ETAPIZACE NÁVRHU - Parkovací místa se nacházejí především v severní a jižní linii náměstí, která je 
vymezena změnou směru dlažby. Další zásadou je, že parkovací místa budou při objezdu náměstí směrem 
napravo podélná, směrem do náměstí kolmá. Pomocí těchto dvou principů jsme navrhli dvě etapy počtu 
parkovacích stání – viz. grafická příloha.  


