
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2242 
ze dne  14.10.2019 

k situaci na Petříně 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  ústní informaci náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka o projektu výstavby zázemí 
zahradní údržby a veřejných WC 

2.  doručení petice "Za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké strahovské 
zahradě na Petříně" dne 11. 10. 2019 a adresované Magistrátu HMP dle přílohy      
č. 1 tohoto usnesení 

3.  usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0945 ze dne 8. 10. 2019 "Vyřízení petice ”Za 
zachování přirozené vegetace - vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz 
nové zástavby na Petříně"" a stanovisko k projektům ve Strahovské zahradě            
s ohledem na vysokou zátěž turismu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I .   p o v ě ř u j e  

1.  náměstka primátora Ing. Petra Hlubučka 

1.  vyřízením petice "Za zamezení plánovaných stavebních úprav ve Velké 
strahovské zahradě na Petříně" 

I I I .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

1.  snahou a zájmem hlavního města Prahy je zachovat a podpořit stávající hodnoty 
Petřína jako historicky, památkově, přírodně i rekreačně cenné lokality v samotném 
centru města. Hodnota Petřína tkví mimo jiné i v rozmanitosti jednotlivých zde se 
nacházejících zahrad 

2.  záměr výstavby zázemí zahradní údržby a veřejných WC prošel všemi povolovacími 
procesy, byl představen veřejnosti a je připraven k realizaci. Jeho současný rozsah 
je konečný 



I V .   s o u h l a s í  

s pokračováním stavebních prací dle schváleného projektu s úpravami ve smyslu většího 
ozelenění a zmenšení zpevněných ploch s tím, že historický průchod ve zdi z ulice Úvoz 
nebude realizován 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-34727  
Provede:   
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  













R-34727 

 

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.   
 

Snahou a zájmem hlavního města Prahy je zachovat a podpořit stávající hodnoty Petřína 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. 

 

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 mají při přípravě také památkáři.  
 

Zamýšlené úpravy a záměry v jednotlivých částech Petřína a zejména ve Velké Strahovské 
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.  
 

Projekt zázemí pro zahradníky a vybudování veřejných toalet zcela vzhledově i materiálově 
zapadá do prostředí parku a nenarušuje pohledy na panorama Prahy. S jeho podobou souhlasily 

všechny zúčastněné instituce včetně Národního památkového ústavu a Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, jejíž areál s plánovanou stavbou přímo sousedí a zeď této stavby 
nahradí stávající rozpadající se plot z rezavějícího pletiva. Současná podoba projektu byla také 
několikrát konzultována s veřejností a odborníky v rámci besed a dvou místních šetření. Tato 

diskuse a komunikace bude dále pokračovat. 
 

Aby vedení hlavního města co nejvíce vyhovělo připomínkám petentů, bude plán projektu 
upraven. Změny zahrnou zatravnění původně navrhované mlatové plochy vedle samotné stavby, 

zvýšení počtu vysazených stromů a pokrytí stavby popínavou zelení. Celý projekt tak bude 
zelenější a rozsah travní plochy se stromy se zvýší o přibližně 25 m2. Velikost zastavěné plochy 
se tak sníží na cca 50 m2.  
Vedení hlavního města rovněž vyhoví požadavku neobnovovat původní historický průchod ve zdi 
z ulice Úvoz.  
 

Přehledné informace o komplexu zahrad vrchu Petřína a aktuálních záměrech města jsou k 
dispozici na stránkách hl. m. Prahy portalzp.praha.eu/petrin. 

 

Příloha DZ:  

1) Souhrnná odpověď nám. Petra Hlubučka občanům ve věci Petřína a aktuálních záměrů 
HMP ze září 2019   

2) Vizualizace projektu výstavby zázemí pro zahradníky a WC na Petříně z 10/2019 

(obrázek 1-3) 
 









Příloha č. 2 DZ - R-34727






	Příloha2-DZ-1Petřín-ZázemíWC-popisky
	Příloha2-DZ-2Petřín-ZazemiWC-přední_pohled
	Příloha2-DZ-3PetřínZazezmi-WCpanorama
	Usnesení č.2242
	Příloha č.1 k usnesení Rady HMP (veřejná kopie)
	Příloha č.2 k usnesení Rady HMP (veřejná kopie)

	Důvodová zpráva
	Příloha č.1 k důvodové zprávě (veřejná kopie)
	Příloha č.2 k důvodové zprávě



