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Vážení, 

 

reaguji na Vaši petici Za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů a za 

přísný zákaz nové zástavby na Petříně doručenou na Magistrát HMP dne 4. 10. 2019. 

Děkuji za Váš zájem o celopražsky významný park na Petříně. Chtěl bych Vás ubezpečit, že 

snahou a zájmem Hlavního města Prahy je zachovat a podpořit stávající hodnoty Petřína jako 

historicky, památkově i přírodně cenné lokality v samotném centru města. Stejně tak jsme si 

vědomi i vysoké návštěvnosti Petřína pramenící právě z kvality a hodnot tohoto území.  

 

Hlavní město je majoritním vlastníkem pozemků na Petříně, část pozemků vlastní ale i jiné 

subjekty – např. řád Premonstrátů, MČ Praha 1, Diplomatický servis a další. 

 

Rád bych upřesnil a připomněl, že součástí zeleně na Petříně je nejen, jak píšete „… kousek 

divoké přírody“, ale jsou zde také historické ovocné sady, které lze stěží považovat za divokou 

přírodu. Tím však není hodnota například Seminářské zahrady nebo Velké Strahovské zahrady 

nikterak snížena. 

 

Hodnota Petřína tkví mj. právě i v rozmanitosti zde se nacházejících jednotlivých zahrad. 

Najdeme zde víceméně přírodní části s porosty dubu (např. Petřínské skalky, horní část 

Lobkovické zahrady), více parkově upravené části (např. části parku Nebozízek nebo park u 

rozhledny), sady s ovocnými dřevinami (zejm. Seminářská zahrada, Velká strahovská zahrada), 

až po vysloveně uměle parkově upravené plochy (zejm. Růžový sad nebo Květnice). 

 

Snahou Hl. m. Prahy je skloubit často protichůdné názory a požadavky na funkci, vzhled nebo 

údržbu zeleně na Petříně tak, aby byly tyto zájmy v konečném výsledku komplexně vyvážené. 

Jsme si vědomi, že větší část (cca 82 % plochy) Petřína je součástí evropsky významné lokality 

CZ0113773 Praha – Petřín a zároveň přírodní památky Petřín a respektujeme omezení 

vyplývající z této skutečnosti. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že Petřín je i hojně 

navštěvovaným parkem, kde je nutné (a občanským zákoníkem i požadované) zajistit 

bezpečnost návštěvníků parku, a to zejména na stávajících cestách. Rezignace na jakékoliv 

zásahy ve stromovém patře bohužel není možná, ale samozřejmě lze míru nutných zásahů 

upravit ve smyslu Vámi požadovaného zjemnění používané techniky. Podotýkáme, že doposud 

používaná technika se ale pohybovala výhradně po stávajících cestách, vliv utužování půdy 
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v kořenovém prostoru stromů je nám samozřejmě znám. Rovněž žádným zásahem 

prováděným v posledních letech nedošlo k narušení kompaktnosti porostů stromového patra.  

Zvláště chráněné území, přírodní památka Petřín, je zajímavá mimo jiné pestrou škálou 

rozmanitých stanovišť. Tomu odpovídá i předmět ochrany, kvůli kterému byla vyhlášena. 

Předmětem ochrany jsou tedy předně výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk, zároveň také 

zakrslé a habrové doubravy s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin. Díky paralelní 

územní ochraně formou evropsky významné lokality je zvláštní zřetel brán na ochranu populace 

roháče obecného a jeho biotopy. Současně je chráněn parkově upravený prostor s četnými 

letitými stromy a jejich artefakty, keřovými skupinami, přičemž je brán zvýšený ohled na 

zachování kulturně estetické hodnoty historických zahrad a parků. 

 

Cílem ochrany přírody v této lokalitě je tedy vyhovět maximu možných přítomných biologicky 

cenných stanovišť, přičemž zvýšený důraz je kladen na ty nejcennější. Těmi jsou bezesporu 

rozvolněnější, světlé dubové porosty. Tím se neopomíjejí porosty jiného druhového složení, ale 

i tyto je vhodnější udržovat na většině plochy výskytu v prosvětlené formě. Jedním 

z nevhodných přístupů z hlediska ochrany přírody je absence jakýchkoliv zásahů do stávajících 

porostů, která by v konečném důsledku vedla k vytlačení velké části druhů živočichů, kteří se 

dnes na ploše zvláště chráněného území nacházejí a ke svému vývoji či prosté existenci 

potřebují osluněné nebo alespoň prosvětlené plochy (včetně ploch s porostem dřevin). 

 

Je zřejmé, že i plochy s hustými, zapojenými, a tedy i stinnými porosty mohou hostit a hostí 

řadu živočichů. V přírodní památce Petřín se ale žádné vzácné tzv. interiérové druhy 

nenacházejí, a proto není tomuto stanovišti přikládán zvláštní důraz. Neexistence vzácných 

interiérových druhů ale neznamená, že by v ploše zvláště chráněného území nemohl být na 

menší části přítomen i tento biotop. Jak platný plán péče pro zvláště chráněné území, přírodní 

památku Petřín, tak i „Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Praha – 

Petřín“ tato stanoviště nijak zvlášť nevyzdvihují a nepopisují, shodně však uvádějí, že je vhodné 

dbát na bezpečnost návštěvníků a v blízkosti turisticky více navštěvovaných partií a v blízkosti 

cest do zapojenějších porostů zasahovat. 

 

Cílem ochrany přírody tak je, mimo jiné, blokovat do určité míry sukcesi na většině plochy 

zvláště chráněného území. Stávající míra výřezů křovin nebo kácení či ořezu dřevin tak 

bezpečně vyvažuje přirozený sukcesní tlak. Rádi bychom také vyvrátili určité pochybnosti, které 

vyvstaly na Petříně ohledně prováděných průzkumů. V roce 2016 byl na celém Petříně 

proveden zoologický průzkum zaměřený mj. i na chráněné druhy savců. V současné době se 

připravuje celoroční monitoring většího množství taxonomických skupin organismů formou 

komplexního biologického průzkumu.  

 

Chtěl bych Vás zároveň ubezpečit, že historicky se na Petříně nacházela řada cest, které jsou 

dnes nepoužívané a jsou více méně zarostlé. Rozhodně tedy město neplánuje stavbu zcela 

nových cest a vyhlídek, dokonce není naším záměrem obnovit v plném rozsahu ani všechny 

dříve existující cesty a vyhlídky.  
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Stejně tak není záměrem Hl. m. Prahy zde prosazovat nové stavby a developerské projekty, jak 

je nám v poslední době některými občany podsouváno. V této souvislosti bychom Vám chtěli 

připomenout, že v posledním roce velmi diskutovaný sdružený objekt zázemí zahradní údržby 

a veřejných WC má zastavěnou plochu 51 m2 a nachází se mimo plochu evropsky významné 

lokality Praha – Petřín. Plocha zastavěná stávajícími nebo v poslední době zdemolovanými 

starými nevyhovujícími objekty je přitom následující: objekty u ulice Vlašská, demolované v roce 

2015, měly zastavěnou plochu 130 m2 (z toho 22 m2 tvořil zděný objekt).  

 

Dále zde do dnešní doby stojí ve střední části Seminářské zahrady (v pohledově velmi 

exponovaném místě a navíc i v evropsky významné lokalitě Praha – Petřín) další nevyhovující 

stavba využívaná jako zázemí zahradní údržby se zastavěnou plochou 39 m2, s jejíž demolicí 

se počítá ihned po zajištění nového minimalistického zázemí ve Velké strahovské zahradě. 

Z toho jednoznačně vyplývá, že výsledkem bude snížení zastavěné plochy na Petříně o více 

než 100 m2. Bohužel tento snadno ověřitelný fakt je často upozaďován a je prezentována jen 

plocha nového objektu. 

 

Nový objekt zázemí a WC je přitom citlivě zakomponovaný do stávající konfigurace 

navazujících ohradních a opěrných zdí při vstupu do Velké strahovské zahrady z ulice Vlašská 

tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím. Celkové pojetí objektu je maximálně 

jednoduché. Nijak nezasahuje do výhledu na panorama Prahy. 

 

Revitalizace území po objektu demolovaném v roce 2015 již proběhla, zde se nyní nachází 

upravené místo pro odpočinek s lavičkami, pítko a na zbytku trávník. V místě stavby 

v Seminářské zahradě počítáme s obnovou trávníku a výsadbou nových ovocných stromů.  

 

Věřím, že výše uvedené argumenty a fakta jsou dostatečným důkazem zájmu a snahy Hl. m. 

Prahy o citlivou péči a správu ploch zeleně na Petříně.  

 

Souhrnné informace o zahradách vrchu Petřína včetně aktuálních informací najdete na webu 

HMP portalzp.praha.eu/petrin. 

 

Dovoluji si Vás pozvat na veřejnou besedu k Petřínu a jeho komplexu zahrad, která se 

uskuteční 18. listopadu 2019 od 17:00 hodin v sále Baráčnické rychty na Malé Straně.  

 

S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 

náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 

bezpečnosti 

podepsáno elektronicky  
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Vážená paní 

Mgr. Romana Ertlová 

za petiční výbor 


