
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2641 
ze dne  2.12.2019 

k revokaci usnesení Rady HMP č. 2242 ze dne 14. 10. 2019 k situaci na Petříně a přípravě 
dalšího postupu pro tvorbu celkové koncepce vrchu Petřín 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   z r u š u j e  

bod IV. usnesení Rady HMP č. 2242 ze dne 14. 10. 2019 

I I .   s o u h l a s í  

s ukončením prací na stavbě zázemí zahradní údržby a veřejných WC ve Velké 
strahovské zahradě 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - OCP MHMP 

1.  zajistit odstoupení Hlavního města Prahy od smlouvy č. DIL/54/12/017188/2019, 
která nabyla účinnosti dne 21. 9. 2019 

Termín: 6.12.2019 

2.  poskytnout součinnost Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy při 
zajištění nezbytných podkladů, zpracování návrhu postupu pro tvorbu celkové 
koncepce vrchu Petřín a návrhu procesu participativního plánování 

Kontrolní termín: 31.1.2020 



2.  řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

1.  zpracovat návrh postupu pro tvorbu celkové koncepce vrchu Petřín a návrh 
procesu participativního plánování 

Termín: 31.1.2020 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, náměstek primátora Ing. 

Petr Hlubuček  
Tisk: R-35195  
Provede: MHMP - OCP MHMP, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 

Důvodová zpráva 
 
Hlavní město Praha si je vědomo rekreační, přírodní i historické hodnoty a významu území 

Petřína. Park celoměstského významu, o který hlavní město Praha pečuje, tvoří soubor více 

zahrad, které se od sebe svou historií i současným vzhledem výrazně liší.  Jedná se o tyto 

zahrady a parky: Růžový sad, park U rozhledny, Nebozízek, Seminářská zahrada, 

Lobkovická zahrada, Velká strahovská zahrada a Zahrada Kinských.  

 

Snahou a zájmem hlavního města Prahy je zachovat a podpořit stávající hodnoty vrchu Petřín jako 

historicky, památkově, přírodně i rekreačně cenné lokality v samotném centru města v podmínkách 

21. století. Hodnota Petřína tkví mimo jiné i v rozmanitosti jednotlivých zde se nacházejících zahrad 

a parků. 

 

Jednotlivé kroky a záměry město vždy připravuje ve spolupráci se špičkovými externími odborníky: 

vodohospodáři, krajináři, dendrology a zahradními architekty, kteří mají za sebou již řadu 

úspěšných realizací v památkové chráněných územích po celé České republice. Neopominutelné 

a nezastupitelné místo má s ohledem na památkovou ochranu také státní správa památkové péče.   

 

Zamýšlené úpravy a záměry v jednotlivých částech Petřína a zejména ve Velké strahovské zahradě 

a Lobkovické zahradě byly v poslední době mnohokrát diskutovány na užší i širší úrovni mezi 

Odborem ochrany prostředí MHMP, hlavním městem Prahou, MČ Praha 1 a veřejností.  
 
Jelikož vedení hlavního města považuje za potřebné, aby všechny dále uvažované projekty 

v prostoru Petřína byly připravovány ve vzájemných souvislostech, a aby laická veřejnost s nimi 

byla maximálně srozuměna, bude plán projektu stavby zázemí zahradní údržby a veřejných WC ve 

Velké strahovské zahradě zastaven a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy je tímto Tiskem 

pověřen připravit návrh dalšího postupu pro celkovou koncepci vrchu Petřín a návrh procesu 

participativního plánování. Řešené území bude zahrnovat výše uvedené zahrady a parky, a to včetně 

pozemků ve vlastnictví jiných subjektů než je Hlavní město Praha. Na základě navrženého a 

projednaného postupu budou dále zadány ke zpracování potřebné analýzy a studie, do kterých 

budou zapojeni odborníci (interní i externí) pro všechny oblasti, jejichž zájmy jsou na Petříně 

chráněny nebo dotčeny. Tyto dokumenty – včetně koncepční studie, která popíše cílový charakter 

území – budou pořízeny za účelem definování dalšího rozvoje území, navrhnou cílový charakter 

jednotlivých částí Petřína a konkrétní kroky k dosažení těchto cílů. V rámci pořizování těchto 

dokumentů dojde i k zapojení veřejnosti formou procesu participativního plánování.  

 

Přehledné informace o komplexu zahrad vrchu Petřína a aktuálních záměrech města jsou k dispozici 

na stránkách hl. m. Prahy portalzp.praha.eu/petrin. 
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