
Základní pravidla využívání Malostranského náměstí 
 
 
Pravidla Malostranského náměstí   
 
Preambule   
Malostranské náměstí (dále MN) je jedno z nejstarších pražských náměstí, které od svého založení tvoří těžiště Malé Strany. 
Z hlediska hierarchie prostoru v rámci Prahy se řadí mezi nejvýznamnější pražská veřejná prostranství. (→ UAP2016). MN je 
prostor s vysokou reprezentační a památkovou hodnotou a současně oblast s velmi vysokou frekvencí návštěvnosti.  
Prostor MN by měl sloužit všem skupinám veřejnosti - návštěvníkům Prahy, kteří místo vnímají spíše jako zastávku  
při průchodu historickou Prahou, tak Pražanům a místním obyvatelům Malé Strany.  
 
Role náměstí z hlediska širších i lokálních vazeb je mnohovrstevnatá, proto by náměstí mělo fungovat v rovnováze jako:  

• Místo zastavení s vysokou pobytovou kvalitou – zastávka na turistické trase, prostor pro setkávání  
a odpočinek, přestupní uzel MHD.  

• Náves “srdce Malé Strany” - klidný, komunitně sdílený a užívaný prostor.  
• Reprezentativní, celoměstsky atraktivní a kvalitní veřejný prostor s respektem k historii místa. 

 
Všechny realizované aktivity v prostoru MN by svým charakterem měly respektovat definiční znaky náměstí uvedené  
v Preambuli a řídit se níže uvedenými Pravidly MN.  
 
Typy preferovaných akcí 
akce krátkodobé / jednorázové prioritně: kulturního, komunitního a neziskového charakteru  
šetrné k veřejnému prostoru a posilující pobytovou kvalitu místa  
s respektem k okolnímu prostředí a jejím uživatelům (místním občanům v bytových domech a k provozu okolních institucí a 
provozoven)  
s mimořádným přínosem pro Prahu  
 
Na náměstí nepatří  
reklamní akce  
soukromé akce  
parkování  
masové akce (nad 300 lidí) 
komerční a prodejní akce velkého rozsahu 
akce hlasité a omezující každodenní provoz přilehlých institucí  
akce dlouhodobého charakteru vyžadující opakovaný zábor prostoru v rámci jedné sezóny 
 
Přístupnost a otevírací doba  
náměstí je přístupné nepřetržitě a všem 
dodržování nočního klidu 
zajištění volného průchodu přes prostor náměstí a prostupné pro složky IZS 
 
Ostatní ustanovení  
akce se koná v souladu s Pravidly MN  
akce se koná v souladu s obecnými záměry Prahy - Strategický plán HMP, Manuál a Strategie tvorby veřejných prostranství 
IPR 
akce je zdarma přístupná  
akce se koná v souladu s platnými vyhláškami Prahy  
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