Komplex zahrad vrchu Petřína
Komplex zahrad vrchu Petřína, lidově Petřínské sady, je volný název pro zahrady na vrcholu a svazích vrchu Petřína mezi Malou
Stranou a Strahovem. Původně byly na místě dnešních zahrad vinice, později ovocné sady obklopené lesními partiemi, jejichž ráz se v
redukované formě udržuje dodnes. Během 19. století se některé ze zahrad měnily v duchu anglického krajinářského parku. Za
návštěvu stojí v jarních měsících bohatě rozkvetlé ovocné sady, pískovcové skalní výchozy, lesnaté partie a samozřejmě rozárium s
širokou paletou různých druhů růží. Zelené svahy Petřína jsou významnou terénní dominantou Prahy, kterou by si žádný obdivovatel
pražských zahrad a parků neměl nechat ujít.

Upozornění, aktuality, naše tipy:
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 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 (PDF formát ke stažení)
Prezentace komplexu zahrad vrchu Petřína , veřejná beseda v Baráčnické rychtě, 18. 11. 2019 ( PDF
soubor ke stažení, 28 Mbyte)
Odpověď náměstka Petra Hlubučka na petici „Za zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a
keřů a za přísný zákaz nové zástavby na Petříně“ (pdf)
Odpověď náměstka Petra Hlubučka na petici „Za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké strahovské zahradě na Petříně“
(pdf)
Usnesení RHMP č. 2242 ze dne 14.10. 2019, k situaci na Petříně , které deklaruje význam Petřína, vyjadřuje souhlas s projektem
výstavby zázemí pro zahradní údržbu a veřejné WC a potvrzuje rozhodnutí neobnovovat historický vstup z ulice Úvoz. Součástí je i
usnesení MČ Praha 1 a nové vizualizace projektu zázemí po úpravách na základě požadavků petentů (PDF formát) Informační
panel ( PDF)
Souhrnná odpověď pana náměstka Petra Hlubučka na aktuální dopisy a k aktuálním záměrům v Komplexu zahrad vrchu
Petřína z 27.9. 2019 (pdf)
V souvislosti s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1880 ze dne 9.9.2019 došlo k podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem pro
realizaci zakázky Zázemí údržby a veřejné WC ve Velké strahovské zahradě. Na začátku října 2019 dojde k předání staveniště a
budou zahájeny
Připravované
projekty
práce ve
na Velké
realizaci,
strahovské
objekt by
zahradě
měl být dokončen v letních měsících roku 2020.
Petřín - zkrácená adresa pro přístup na stránky- http://portalzp.praha.eu/petrin
Orientační mapa - zahrady vrchu Petřína a zahrada Kinských (ke zvětšení):

11 Pískovcové skalní výchozy, 12 Barokní bastiony, 13 Hladová zeď s Citadelou a vyhlídkou, 14 Růžový sad, 15 Květnice, 16 Pomník
obětem komunismu, 17 Jiřinkový sad, 18 Karel Hynek Mácha, 19 Vítězslav Novák, 20 Galerie Roen, 21 Restaurace Nebozízek, 22
Štefánikova hvězdárna, socha Milana Rastislava Štefánika, 23 Jan Neruda, 24 Fontána U žabiček, 26 Kaple sv. Ludvíka, 27 Restaurace
Petřínské terasy, 28 studánka Petřínka, 29 Kaple Kalvárie, 30 Kostel sv. Vavřince, 31 Bludiště, 32 Kaple božího hrobu, 33 Petřínská
rozhledna, 34 Křížová cesta, 35 Jaroslav Vrchlický a vyhlídka, 36 Sad zachránců dětí před Holokaustem a pramen sira Nicholase
Wintona, 37 Strahovský klášter a vyhlídka.
orientační mapa ke stažení ve formátu PDF (5,7 Mbyte)
informační leták ke stažení ve formátu PDF (DL, oboustranný 6 křídel, vel. 5,1 Mbyte /aktualizace 6/2017/)
Park je celoročně veřejně přístupný.
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