
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE 

 

Úvodem 

 

K návrhu jsme se snažili přistupovat v širším kontextu oblasti a zaměřit se především na dopravu. Úžasné náměstí 

plné aut je stále jen parkoviště. Vyřešením otázky dopravy dojde k vyřešení mnoha problémů souvisejících. Není 

třeba navrhovat "krásnější" Malostranské Náměstí, to totiž již krásné je. Je třeba jej vyčistit, zkultivovat, zpřístupnit, 

zklidnit a dát tak vyniknout domům po jeho obvodu, chrámu Sv. Mikuláše a vytvořit z něj prostor pro setkávání, 

pohyb chodců a důstojný veřejný prostor v kontextu Malé Strany a celé Prahy. 

 

Návrh počítá s radikálním krokem zabránění tranzitní dopravy na obou březích Vltavy v nejužším centru Prahy 

(Smetanovou nábřeží, Malá Strana), za podmínky zatraktivnění alternativ a otevření tunelu Blanka. Chápeme, že se 

jedná o složitý a komplexní dopravní problém, ale jinak k návrhu rekonstrukce náměstí nemůžeme přistoupit. Tímto 

směrem by se měla Praha v budoucnu ubírat, pokud chce své ambiciózní plány na zkvalitnění veřejných prostranství 

dotáhnout do konce. 

 

Náš návrh si stanovuje tuto osnovu bodů řešení dopravy, které jsou pro nás závazné a z nichž návrh vychází. 

 

a) Se zákazem tranzitní dopravy na Malé Straně jde ruku v ruce zvýhodnění rezidentů, umožnění zásobování, vjezd 

vozů taxi služby, hromadné dopravy, chodců a cyklistů. Díky tomuto řešení zmizí podstatná část dopravdního 

zatížení z centra Prahy.  

 

b) Domníváme se, že parkování aut na Malostranském náměstí má probíhat jen v opravdu nejnutnějších případech. 

Jedná se o jednu z nejstarších a nejhodnotnějších pražských lokalit, ve které by podle nás měla být automobilová 

doprava potlačená na opravdové minimum. Celé náměstí se mění v jednoúrovňovou pěší zónu, důstojný veřejný 

prostor. Uvědomujeme si ale také palčivost problému parkování v centru pro rezidenty, zásobování, pracující a 

návštěvy. Řešení parkování v nejužším centru Prahy pomocí parkovišť P + R na periferiích a konečných stanicích 

metra v tomto případě není řešením, nebo pouze řešením částečným. Po tomto prvním "mimopražském filtru" je 

třeba vytvořit filtr další, konečný, důslednější, na hranici nejužšího centra. Důmyslně schované parkovací kapacity, 

které nenaruší ráz města a přesto nabídnou stání pro rezidenty, pracující a zpoplatněná stání pro návštěvníky. 

Součástí našeho návrhu je proto velkokapacitní parkovací dům ve smyčce ulice Chotkova na Klárově a podzemní 

garáž na Újezdě. V ulici Chotkova se dnes nachází nevyužitá parcela, jejíž možnosti jsou velice omezené. Jeví se 

nám proto jako ideální pro parkovací dům, schovaný v panoramatu Prahy, potlačený vegatací porostlou fasádou. Oba 

projekty mohou být spolufinancovány soukromým sektorem. Těmito opatřeními se při příjezdu na Malou Stranu od 

Klárova či ze strany Újezda naskytne možnost zaparkovat a pokračovat MHD nebo pěšky do samého centra. 

Parkování poslanců a úředníků může v těchto garážích probíhat také. Navrhujeme zavést speciální taxislužbu 

poslanecké sněmovny, která poslance přepravuje kyvadlově od parkovacích domů na jednání poslanecké sněmovny. 

Odpadá tak nutnost parkování poslanců a zaměstnanců sněmovny přímo na Malostranském Náměstí a v přilehlých 

ulicích. 

 

c) Autobusovou linku č. 292 ponecháváme a prodlužujeme ke stanici metra Malostranská, kde navazuje přímo na 

metro a také nabízí novou zastávku v blízkosti parkovacího domu. Dále nedochází k otáčení mikrobusu na 

Malostranském náměstí. Zastávka v jeho horní části se přesouvá do části spodní. 

 

Návrh úprav samotného náměstí: 

 

Návrh pracuje s jednoduchým vyčistěním prostoru a srovnáním plochy na jednu úroveň bez stupňů a bariér. Ve 

světlejší dlažbě středu náměstí pak vytváříme otisky historických staveb pomocí tmavších a jiným směrem 

orientovaných dlažebních kamenů. Jednotlivé hlavní body a principy jsou dále popsány ve spodní části plánu č. 2. 

 


