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Vážení,
reaguji na Vaši petici „Za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké strahovské
zahradě na Petříně“. Děkuji za Váš zájem o Velkou strahovskou zahradu, která je součástí
celopražsky významného parku na Petříně. Chtěl bych Vás ubezpečit, že snahou a zájmem
Hlavního města Prahy – jako majoritního vlastníka pozemků na Petříně - 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.
Právě s ohledem na výše uvedené jsem se podrobně věnoval problematice, uváděné pod
bodem 1 předložené petice. Tato obava byla prezentována již na dřívějších veřejných setkáních
s občany. Po zvážení všech kladů a záporů obnovení historického vstupu z ulice Úvoz se
Rada HMP nakonec rozhodla tento vstup neobnovovat. Tím budou zachovány současné vstupy
do Velké strahovské zahrady, tj. z ulice Vlašská, z ulice Úvoz pod švédským velvyslanectvím a
dále z Lobkovické zahrady po promenádě R. Wallenberga a nedojde tedy ani teoreticky
k navýšení počtu návštěvníků Velké strahovské zahrady. Pro úplnost dodávám, že toto
rozhodnutí je potvrzeno také usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2242 ze dne 14.10.2019 k situaci
na Petříně, informace o nerealizaci historického vstupu byla obsažena již v důvodové zprávě
usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1880 ze dne 9.9.2019.
Pokud se jedná o připravované zázemí zahradní údržby spojené s veřejnými WC, upřesňuji,
že navrhovaný objekt nahradí nevyhovující objekty, které byly odstraněny na podzim 2015
z Velké strahovské zahrady (zastavěná plocha těchto odstraněných objektů byla 130 m 2,
všechny části byly na betonové podezdívce). Po dokončení realizace bude odstraněn i
provizorní objekt ze Seminářské zahrady (zastavěná plocha je

39m 2). Naopak půdorysná

plocha nově navrženého objektu činí 51m 2. Reálně a nezpochybnitelně tedy dojde na Petříně
ke snížení zastavěné plochy o více než 100 m2, což považuji za vysoce pozitivní. V žádném
případě zde již nepočítáme s dodatečným rozšiřováním a dobudováváním tohoto objektu; o
restauraci, kavárně nebo podobném objektu, jak je nám nyní podsouváno, v žádném případě
nyní ani v budoucnu neuvažujeme.
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Co se týká údajné předimenzovanosti objektu, upozorňuji, že plocha parků na Petříně, kde
chybí jakékoliv stabilní zázemí pro údržbu, je cca 700 000 m2, z toho minimálně polovinu tvoří
pravidelně udržované parkové a sadové úpravy. Spodní podlaží navrženého objektu je
zapuštěné do terénu a bude sloužit jako zázemí právě pro údržbu petřínských zahrad (jedna
denní místnost, hygienické zázemí, šatna a sklad nářadí a zahradních pomůcek). Horní podlaží
bude sloužit jako veřejné toalety, které nahradí aktuální nevzhledné plastové budky chemických
WC. Pro veřejnost bude k dispozici 6 toalet (3 ženy, 2 muži, 1 ZTP).
Objekt je citlivě zakomponovaný do stávající konfigurace navazujících ohradních a opěrných zdí
tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím. Celkové pojetí objektu je maximálně
jednoduché bez historizujících odkazů, finální povrch nových zdí bude totožný jako u stávajících
historických ohradních zdí ve Velké strahovské zahradě. Celý projekt byl v průběhu přípravy
celkem 7x projednáván s Národním památkovým ústavem (4 x v rámci studie, 2 x v rámci
územního řízení, 1x v rámci stavebního řízení). Nenarušení výhledů nejen z promenády Raoula
Wallenberga ale i z dalších míst ve Velké strahovské zahradě byla jedna ze základních
podmínek navrženého řešení a byla opakovaně Národním památkovým ústavem prověřována.
Pro úplnost ještě doplňuji, že v souladu s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2242 ze dne 14. 10.
2019 došlo k úpravě projektové dokumentace. Původně navržená mlatová a částečně i
dlážděná plocha bude nahrazena travnatou plochou, čímž dojde k navýšení zelené plochy o
96m2 oproti původnímu návrhu. Současně se zvýší počet vysazených stromů a opěrné zdi
budou v celé délce pokryty popínavou zelení.
Vaši podporu projektům, připravovaným na Petříně týkající se vodního režimu a historických i
novodobých štol, velmi vítám. V současné době, kromě pravidelného monitoringu vodního
režimu všech štol na Petříně, jsme již od fáze průzkumů (proběhly v roce 2017) a geodetických
měření postoupili k zpracování dokumentace pro územní řízení, a to „Řízené odvodnění na
Petříně, v rozsahu zahrad Strahovská, Lobkovická a Seminářská“, který je mj. koordinován jak
se záměry Strahovského kláštera, tak i záměru revitalizace zahrady u Nemocnice Pod
Petřínem. Věříme, že současný stav, kdy podzemní voda odtéká bez jakéhokoliv užitku do
kanalizace, není v dnešní době žádoucí a že výsledkem této naší snahy bude vyvedení vody ze
štol a její využití na povrchu. Obnova rybníčku v Seminářské zahradě nebo oprava vodního
režimu studánky Petřínka jsou první viditelné vlaštovky této snahy Hl. m. Prahy o revitalizaci
vodního režimu na Petříně.
Věřím, že výše uvedená fakta dostatečně vysvětlují složitou a různými, často zcela
protichůdnými, požadavky a zájmy usměrňovanou péči o komplex zahrad na vrchu Petřín.
Souhrnné informace o zahradách vrchu Petřína včetně aktuálních informací najdete na webu
hlavního města Prahy portalzp.praha.eu/petrin.
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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

Vážená paní
MgA. Jessika Hoffmeisterová
za petiční výbor
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