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1 | ÚVOd

Petřín je součástí pražského panorama od samotného vzniku 
města. Území vrchu Petřín se po staletí s Prahou vyvíjí, vznikají 
zde sakrální i světské stavby a celý prostor slouží různým 
využitím od pěstování vinné révy a ovoce přes těžbu nerostných 
surovin, po oddych a rekreaci. Dnes je Petřín celosvětově známou 
a navštěvovanou lokalitou, avšak též důležitým parkem pro místní 
obyvatele a občany z celé Prahy. Jde o významné útočiště pražské 
přírody a součást zelené infrastruktury hlavního města.

Celoměstský význam území je zcela jedinečný. Vrch patří mezi 
nejhodnotnější a nejpestřejší parkové komplexy na území hlavního 
města Prahy (HMP). Území o rozloze zhruba 78 hektarů se skládá 
ze souboru několika historických zahrad a parků, které se od sebe 
liší původním účelem, obdobím vzniku i současným vzhledem. 
Směrem od severu k jihu jde nejdříve o Velkou strahovskou 
zahradu, Lobkovickou zahradu, Seminářskou zahradu, Růžový 
sad, park U rozhledny, Nebozízek a Zahradu Kinských. Území je 
z většiny ve vlastnictví HMP a jeho městských částí. Jako celek 
je Petřín zásadním městotvorným parkem v centru metropole 
s velkou historickou a přírodní hodnotou, ale také potřebou 
vyváženého rozvoje a tomu odpovídající kvalitou péče.

Správu pozemků v majetku HMP zajišťuje Odbor ochrany 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP). Odbor Magistrátu 
o území pečuje dlouhodobě. Realizoval a přípravuje několik 
projektů rekonstrukcí cest a vodních děl, nových objektů údržby 
a vegetačních úprav. Správa takto rozsáhlého komplexu různých 
parků a zahrad není jednoduchá. Petřín je zároveň součástí svahů 
Pražské kotliny a vyznačuje se složitými hydrogeologickými 
poměry a nestabilní geologickou strukturou, která klade větší 
nároky na dlouhodobou údržbu a svahovou stabilitu území. 
Petřínské svahy jsou přírodně, krajinářsky i společensky velmi 
cenným územím. Značná část je chráněnou přírodní památkou 
a evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Území je 
zároveň součástí Pražské památkové rezervace.

2 | důVOd POřízení kOncePce

V  průběhu roku 2019 probíhaly živé diskuze mezi OCP MHMP, 
hlavním městem Prahou, MČ Praha 1, občanskými spolky a veřejností 
k  některým záměrům HMP, zejména ve Velké strahovské zahradě 
a Lobkovické zahradě.

Rada hl. m. Prahy (RHMP) v  prosinci 2019 schválila usnesení č. 
2641, ve kterém revokuje předchozí usnesení ke stavbě zázemí 
zahradní údržby a  veřejných WC ve Velké strahovské zahradě 
a současně uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR 
Praha) zpracovat návrh dalšího postupu pro vytvoření celkové 
koncepce a  návrh procesu participativního plánování pro vrch 

Petřín. IPR Praha sestavil pracovní skupinu z odborníků a zástupců 
samosprávy, se kterou v první polovině roku 2020 připravil návrh 
tohoto zadání Celkové koncepce vrchu Petřín.

Vzhledem k  významu Petřína pro místní obyvatele a  celou Prahu 
považuje Rada HMP za důležité pro toto území nechat vypracovat 
a  přijmout koncepční dokument, který bude vyjadřovat širokou 
shodu nad budoucností Petřína, definovat charakter a využití jeho 
jednotlivých částí, hlavní směry péče a pravidla dalšího rozvoje.

3 | řeŠenÉ ÚzeMí

3.1 | Popis řešeného území
Řešené území je ohraničeno ze západu areálem vysokoškolských 
kolejí na Strahově, linií barokního opevnění a územím zahradního 
města kolem ulice Na Hřebenkách. Na severu tvoří hranici řešeného 
území areál Strahovského kláštera, ulice Úvoz, areál nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a  soustava barokních 
paláců se zahradami podél ulice Vlašské, a  Tržiště. Z  východu je 
řešené území hraničeno skupinami domů s  kostely Panny Marie 
Vítězné a  sv. Karla Paduánského a  bývalého kostela sv. Vavřince 
pod Petřínem podél ulice Karmelitská a  Újezd. Východní hranice 
řešeného území je zakončena náměstím Kinských s  parkově 
upravenu plochou. Z jihu tvoří hranici opěrná zeď Zahrady Kinských 
a ulice Holečkova.

Vstupy do řešeného území jsou v  současnosti z  několika míst. Ze 
severu je vstup ulicí Strahovskou podél linie barokního opevnění, 
dále z ulice Úvoz podél zahrady velvyslanectví Švédska, další vstup 
je z ulice Vlašské. Z východu lze do řešeného území vstoupit z ulice 
Hellichova a vstupem z ulice Újezd přes Jiřinkový sad podél dolní 
stanice lanové dráhy. Případně ulicí U lanové dráhy. Poslední vstup 
z východní strany je z náměstí Kinských u objektu bývalé vrátnice. 
Z jihu je vstup z ulice Holečkova průchodem po schodech v opěrné 
zdi zahrady Kinských. Ze západu je možné vstoupit do řešeného 
území ze zahradního města z ulice Na Hřebenkách. Další dva vstupy 
jsou z areálu vysokoškolských kolejí na Strahově z ulice Šermířská.

Řešené území je tvořeno komplexem několika původních 
historických zahrad a parků, které se výrazně uplatňují v panoramatu 
města. Část patří k souboru zahrad Kláštera na Strahově. Jedná se 
o Opatskou zahradu, vyhlídku s vinicí a Velkou strahovskou zahradu 
nacházející se ve strahovském sedle. Na tyto zahrady navazují 
palácové zahrady, z nichž se v řešeném území nachází Lobkovická 
zahrada a  její veřejnosti přístupná část. Na východním svahu 
řešeného území se nachází Seminářská zahrada a na ní navazující 
zahrada Nebozízek. Za linií středověkého opevnění Hladové zdi na 
jižním a jihozápadních svahu se nachází zahrada Kinských.
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3.2 širší vztahy
Pro celé území Petřína jsou důležité také širší vztahy s  okolním 
zastavěným prostředím (například Malostranské náměstí, Pražský 
hrad, Strahov, Náměstí Kinských a  Malá strana) i  dalšími prvky 
zelené infrastruktury města (např. Jelení příkop, Vltava, Letná, 
Královská zahrada, Ladronka, park Sacré Coeur, Chotkovy sady či 
Park Maxe van der Stoela).

3.3 | Mapa řešeného území v rámci koncepce
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4 | základní InfORMace a teMatIcká 
VýchOdIska PRO PříPRaVu kOncePce

4.1 | historický vývoj území

Na utváření svébytných celků na svazích Petřína se podílelo 
v minulosti několik významných etap spojených s vývojem celého 
města. Kromě jeho geomorfologické jedinečnosti s  množstvím 
podpovrchových vodních zdrojů, šlo především o  vybudování 
premonstrátského kláštera na Strahově, výstavbu středověkého 
a barokního opevnění, zakládání vinic za doby Karla IV., výstavba 
kostela sv. Vavřince, budování barokních paláců na Malé Straně 
a rozvoj letohrádků a zahrad na Smíchově za hradbami původního 
města. Významným vstupem do lokality Petřína byla výstavba 
petřínské rozhledny a lanové dráhy. Základem dnešních porostů jsou 
plochy lesního charakteru s fragmenty kyselé doubravy a černýšové 
dubohabřiny. Lesní partie spolu s  vinohrady a  užitkovými 
zahradami tvořily základ pozdějších úprav území. V  minulosti 
v území docházelo také k těžbě kamene.

Historický vývoj území a přítomnost mnoha vrstev z různých období 
formují jedinečný charakter petřínských zahrad a  parků. Tato 
historická a  přírodní bohatost, je spolu s  kompoziční variabilitou 
významnou hodnotou i do budoucna.

4.2 | současný stav, projekty a záměry v území

V současnosti tvoří řešené území soustava zahrad a parků s odlišně 
utvářenou kompozicí. Jednotícím prvkem je systém vyhlídkových 
míst propojených systémem cest. Jednotlivé parky jsou většinou 
dobře prostupné a  navazují na veřejná prostranství okolních 
čtvrtí. Součástí území je několik stavebních objektů v  různém 
stavu a  s  různými vlastníky. Některé části prochází postupnou 
obnovou a pro některé zahrady jsou zpracovávány dílčí projektové 
dokumentace.

Poslední větší realizací byla obnova Parku pod rozhlednou 
dokončená v roce 2018. Došlo zde k demolici nevyhovujícího objektu 
WC a vybudování nového (autor: Design Arcom s.r.o.) a k demolici 
kiosku občerstvení. Cesty, prostranství a  promenády byly nově 
zadlážděny žulovou dlažbou, obnoveno bylo veřejné osvětlení a na 
místě je v  současnosti pro veřejnost nové pítko. Součástí úprav 
bylo instalování nového pražského mobiliáře. Do stromořadí byly 
doplněny výsadby lip a  jírovců a společně s obnovou parku došlo 
také k  citlivé restaurátorské obnově kaple Božího hrobu, kaple 
Kalvárie a jednotlivých kaplí křížové cesty.

Postupně je obnovována také tzv. Květnice mezi zbytky barokního 
opevnění a Hladovou zdí (autor Ing. arch. Odehnalová, Ing. Janíková; 

2018-2019). Kromě stavebních úprav budou dosazeny trvalky dle 
dochovaného historického soupisu.
V  letech 1992-1997 proběhla v  Růžovém sadu rozsáhlá obnova 
zahrnující pěstební i  stavebně technická opatření (vybudování 
nových rozvodů vody, výměny povrchů cest a konstrukcí pro pnoucí 
růže). V  současnosti je připravena dokumentace na rekonstrukci 
(zpracovatel: AND s.r.o.).

V  průběhu 90. let došlo k  několika obnovám v  rámci řešeného 
území. V  Seminářské zahradě byla na přelomu 20. a  21. století 
obnovena její spodní část včetně dětského hřiště. Součástí obnovy 
bylo i  vyřešení bočního nástupu do zahrady, které zahrnovalo 
i  obnovu Jiřinkového sadu a  navazující Hellichovy ulice (autoři: 
Z. Sendler, V. Babka). V  letech 1980-2000 probíhala postupná 
náhrada ovocných výsadeb dle návrhu pomologa profesora Karla 
Červenky a plánu zahradního inženýra Václava Weinfurtera s cílem 
udržení užitkového charakteru zahrady. V roce 1998 byla ukončena 
rekonstrukce objektu bývalého letního refektáře.

V letech 1997-1998 došlo k obnově spodní části zahrady Nebozízek 
(autoři: Z. Sendler, V. Babka). Došlo k  zpřehlednění a  zvýraznění 
nástupu, změně povrchu cest a obnově technického vybavení.

V květnu 2002 byl do Jiřinkového sadu instalován Pomník obětem 
komunismu, dílo sochaře Olbrama Zoubka ve spolupráci s architekty 
Zdeňkem Hölzlem a Janem Kerelem.

V  letech 1997 a  1998 byl zpracován návrh rehabilitace zahrady 
Kinských podle projektu M. Dandové a  J. Kosnara. Na jaře 2005 
byla ukončena úprava okolí letohrádku zahrnující rekonstrukci 
stávajících a  vybudování nových zahradních cest a  vyhlídek. 
Součástí obnovy zahrady Kinských byla rekonstrukce vodní 
kruhové nádrže s  vodotryskem a  výstavba nové eliptické kašny 
včetně dešťové kanalizace a  inženýrských sítí. Byl založen nový 
parkový trávník spolu s umístěním automatické závlahy a nových 
laviček a  byla doplněna nová výsadba dřevin a  bylin. Stavební 
práce proběhly také ve svahové části zahrady od letohrádku ke 
strahovským kolejím včetně uložení nových povrchů komunikací ze 
žulové dlažby, dešťové kanalizace a opravy vstupů do podzemních 
štol svádějících přírodní zdroje vody. Novou tvář dostala i obě jezírka, 
která jsou touto podzemní vodou plněna. Nově bylo instalováno 
veřejné parkové osvětlení včetně nasvětlení jezírka a dalších prvků 
zahrady. Pravidelně se stále provádí údržba a opravy podzemních 
štol, údržba zavlažování a  opravy drobného mobiliáře a  herních 
prvků.

V  zahradě se v  současnosti nacházejí dva problematické stavební 
objekty. Jedná se o památkově chráněný objekt pavilonu, někdejší 
restaurace “U  Jezírek” v  horní části zahrady (vlastníkem je 
společnost ETAM s.r.o.) a ruiny někdejšího domku ředitele zahrady 
č.p. 99 (vlastníkem je společnost ARTA, spol.s r.o.). Především první 
objekt v  současnosti vyžaduje rychlou záchranu, obnovu a  nové 
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využití. U objektu č. 99 existuje dokumentace nové stavby v místě 
ve stupni DSP včetně zajištění svahu.
V  80. a  90. letech 20. století se ve Velké strahovské zahradě 
uskutečnila asanační, regenerační a pěstební opatření. V současnosti 
je připravena dokumentace na revitalizaci a  zpřístupnění vinice 
a na zázemí zahradní údržby a veřejné WC (zpracovatel: AND s.r.o., 
V. Danda, J. Kosnar; 03/2018, 01/2019).

Lobkovická zahrada zdánlivě ztratila ráz původní barokní úpravy 
navazující na budovu paláce (dnes sídlo Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo v Praze) dlouhodobým nárůstem zejména tisů, 
ale i  jiných dřevin v  celé ploše. Na její rehabilitaci je zpracována 
projektová dokumentace (zpracovatel: New Visit; 11/2016).

Z dalších dokumentací bylo zpracováno řešení informačního systému 
Petřína (AND s.r.o.; 10/2016) a  zajištění vodního režimu Petřína, 
s tím související oprava štoly na Nebozízku (v podzemí, neopravení 
by mohlo způsobit havárii v  restauraci Nebozízek) a  vytvoření či 
úprava zdejších vodních nádrží (Ekotechnik -Inženýring; 11/2019).

Podrobnější informace k aktuálně zastavených či běžícím projektům 
v území uvádí blíže kapitola 10.

4.3 | hydrogeologie území a svahové pohyby 
Petřínského svahu

Geologické podloží Petřína je tvořeno pískovci a  opukami, pod 
nimiž se nacházejí břidlice. Svahy jsou místy narušeny erozí. 
Hydrogeologické poměry jsou zde ovlivněny především vydatným 
obzorem podzemní vody na strahovské pláni. Podél křídové pramenní 
linie na svazích Petřína byly v minulosti raženy štoly buď jako jímací 
nebo jako prospekční díla, která po vytěžení nebo opuštění sloužila 
rovněž k  jímání podzemní vody pro Strahovský klášter, respektive 
Malou Stranu. Části území jsou silně ohroženy sesuvnými pohyby, 
což se nejvýrazněji projevilo v 60. letech minulého století, kdy došlo 
k vynucenému, dlouhodobému přerušení provozu lanové dráhy.

4.4 | Přírodní podmínky

Celé území spadá do termofytika. V  oblasti skalních výchozů je 
zachována acidofilní biková doubrava. Na hlubších půdách se 
nacházejí porosty hercynských dubohabřin, na zazemněné suti 
pak suťové lesy. Dominantou stromového patra je dub zimní 
a habr obecný. Větší zastoupení má i buk lesní, tři základní druhy 
javorů, lípa srdčitá a jasan ztepilý. V celé oblasti se nachází nemálo 
nepůvodních druhů stromů a keřů, případně kultivarů, a to zejména 
v parkově upravených částech území. Významnou dominantou jsou 
ovocné stromy místních sadů. Hájová květena, stejně jako bylinné 
patro otevřených stanovišť je doposud tvořena i  řadou cenných 
druhů rostlin. Neobyčejně bohatá je místní mykoflóra.

Velmi významná je fauna bezobratlých, především druhů vázaných 
svým vývojem na dřevo. Parková jezírka jsou využívána několika 
druhy obojživelníků. Lokalita je zároveň domovem mnoha druhů 
ptáků a savců, včetně pro Prahu ojedinělého výskytu plcha velkého.

4.5 | Ochrana přírody a krajiny

Vzhledem ke sklonitosti terénu nebyly některé části Petřína historicky 
intenzivně kultivovány a  zachovaly si prvky charakteristické pro 
středoevropský listnatý les1. Horní část svahu je od roku 1988 
zákonem chráněna jako přírodní památka (PP). Předmětem ochrany 
jsou jak geologické a morfologické fenomény, tak výskyt vzácných, 
či dokonce zvláště chráněných druhů organismů ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb.

Jedním ze zákonem chráněných živočichů je roháč obecný, druh, 
jehož ochrana zároveň vyplývá zevropské směrnice 92/43/EHS, 
o  ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a  planě 
rostoucích rostlin („směrnice o  stanovištích“). Z  tohoto důvodu 
byla většina Petřína  – a  to v  ploše jen částečně se lišící od PP  – 
vyhlášena jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000. 
Výše uvedená ochrana přírody se přímo promítá do stávajícího 
managementu území, který je detailněji popsán v kap. 4. 8.

V  prostoru Petřína a  jeho nejbližším okolí se nachází několik 
památných stromů ve smyslu výše jmenovaného zákona.

4.6 | architektura, urbanismus a krajina

Vrch Petřín představuje důležitý parkový komplex uprostřed 
metropole s  velkým kulturním i  ekologickým významem. Plní 
důležité rekreační a  parkové funkce pro místní obyvatele, a  to 
v jedinečném rozsahu desítek hektarů historických zahrad a parků.

Území tvoří především východně orientované zelené svahy Pražské 
kotliny, které nebyly historicky nikdy intenzivně zastavěny. Tyto 
svahy uprostřed města tvoří významnou součást pražských vedut. 
Samotný komplex obsahuje množství vyhlídkových míst do Pražské 
kotliny a na řadu významných pražských památek.

Prudké svahy Petřína díky svým přírodním podmínkám 
neumožňovaly souvislejší zástavbu a  současně představovaly 
strategický významné místo. V rámci jednotlivých zahrad komplexu 
Petřína se nachází mnoho významných architektonických objektů 
i drobných staveb.

1 Kubíková J., Ložek V., Špryňar P. a kol. (2005) Praha. In Macko-
včín P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. AOPK ČR 
a EkoCentrum Brno.
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Složité hydrogeologické poměry Petřína ovlivňovaly v  minulosti 
a  ovlivňují i  dnes stabilitu svahu a  nebezpečí sesuvů. Sesuvy 
podmáčené půdy v letech 1965 a 1967 zničily nejen těleso lanové 
dráhy, ale vážně narušily i budovu Nebozízku.

Mezi nejvýznamnější stavby patří kostel sv. Vavřince, který je 
současně jednou z  dominant Petřína uplatňující se v  dálkových 
pohledech. Jedná se o  barokní stavbu na místě původního 
románského kostela. Další stavební dominantou je Petřínská 
rozhledna zbudovaná při příležitosti Zemské jubilejní výstavy v roce 
1891. Významnou dominantou je rovněž Strahovský klášter.

Mezi další stavby patří restaurace Nebozízek, bývalý dům zahradníka 
č.p. 417, kaple karmelitánů a objekt refektáře v Seminářské zahradě, 
vila Kinských, kostel sv. Michala, pavilon klubu českých turistů se 
zrcadlovým bludištěm, kaple Božího hrobu, Štefánikova hvězdárna 
na Petříně a gotické a barokní opevnění.

Samostatnou architekturu tvoří lanová dráha spojující Újezd 
s vrcholem Petřína. Stavba byla vybudovaná v souvislosti s pražskou 
Jubilejní výstavou s principem pohonu vodní převahou.

Některé stavební objekty jsou v současnosti neudržované a chátrají. 
Patří mezi ně památkově chráněný objekt pavilonu, někdejší 
restaurace “U  Jezírek” a  ruiny někdejšího domku ředitele zahrady 
č.p. 99.

Chronologický přehled architektonických a krajinářských zásahů je 
v kap. 4. 2.

4.7 | Památková péče a ochrana

Území vrchu Petřín se nachází v  Pražské památkové rezervaci 
(PPR). Stanovisko Odboru památkové péče MHMP a  Národního 
památkového ústavu je tak součástí všech projektů v území. Nejen 
Lobkovická zahrada požívá vlastní kulturní ochranu, chráněny 
jsou další památky (tj. Jejich historická kompozice, druhová 
skladba, vodní systémy, terénní konfigurace i veškeré konstrukční 
a  dekorativní prvky). Kromě jednotlivých kulturních památek je 
předmětem ochrany i charakter území jakožto součást PPR.

Nedílnou součástí chráněné podstaty jsou i archeologické památky 
a historický odvodňovací systém Petřína.

Celkový výčet památkově chráněných území a kulturních památek 
je součástí přílohy.

4.8 | Management území

Pestrá paleta biotopů, resp. stanovišť zasazených do turisticky 
exponovaného území generuje potřebu širšího spektra 
managementových přístupů. Je nezbytné rozlišovat jednotlivé typy 
zásahů na široké škále od velmi intenzivních po téměř nulové. Lze 
uvést následující příklady:

Seč trávníků
•	 Intenzivní, mnohačetná, pravidelně se opakující seč 

parterových trávníků
•	 Nepravidelně opakovaná, nárazová seč pobytových trávníků ve 

vybraných částech ovocných sadů
•	 Extenzivní seč lučních společenstev v režimu sena – otavy

Zásahy do keřového patra
•	 Pravidelná regulace (seřezávání) vybraných druhů dřevin 

odpovídající odborným standardům
•	 Nepravidelná regulace (seřezání, odstranění) vybraných 

dřevin ohrožujících (zastiňujících) cennější biotop, bránících 
ve výhledu apod.

•	 Ponechávání keřového patra téměř bez zásahu (důležité 
stanoviště ptáků a hmyzu)

Kácení dřevin
•	 Zdravotní a pěstební zásahy v porostech
•	 Postupná regulace vybraných jedinců s  cílem maximálně 

prodloužit jejich život
•	 Ponechání mrtvého dřeva ve vertikální i  horizontální poloze 

k samovolnému rozkladu a jako významné stanoviště pro hmyz 
(při zajištění bezpečnosti návštěvníků lokality)

•	

4.9 | Využívání území, rekreace a sociologie 
místa

Petřín jako významný vrch v  centru Prahy má pro obyvatele 
Prahy většinou obecně přijatý sociologický kontext vycházkového 
a  odpočinkového prostoru, který byl postupně tvořen využitím 
v  desítkách televizních pořadů, her, nebo ve videoklipech 
a soutěžích.
Základní vjem lze charakterizovat jako místo k odpočinku a rekreaci 
po pobytu uvnitř města, dále pak jako místo k  vycházce v  zeleni 
a kontakt s prostředím blízkým přírodě. Někteří vnímají Petřín i tak, 
jak je zapsán v  českých dějinách, tedy jako otevřenou památku 
a sakrální místo, v němž se prolínají jak historické aspekty zeleného 
vrcholu, tak různé církevní i světské slavnosti.

Místní obyvatelé mají velmi silný vztah k místu, který se projevuje 
zakládáním spolků a sdružení např. Petřín pro život nebo Hradčanské 
včely. Jednou z akcí menšího rozsahu pořádanou místními obyvateli 
ve Strahovské zahradě je kosení lučních porostů pod ovocnými 



9
Zadání

Celková koncepce vrchu Petřín

stromy spojené s  oslavou slunovratu doprovázené zpěvem 
a hudbou. Mezi další akce pořádané pro návštěvníky Petřína patří 
např. Otevřené vinice. V rámci této akce je zpřístupněna Svatojánská 
vinice podél ulice Úvoz. Další aktivitou v Kinského zahradě je Letní 
kino Kinská.

Průzkumem činností obyvatel Prahy bez cizinců (duben 2020) bylo 
zjištěno, že po většinu dne je vrch Petřín využíván k  rekreačním 
procházkám (regeneraci sil, případně spojené s  přesunem jinam 
v  Praze). Podle průzkumu na dvou frekventovanějších místech 
Petřína zde tráví čas procházkami asi 80 % sledovaných osob. Asi 
10 % osob Petřín využívá jako kultivované sportoviště (běh, jízda 
na kole či jinak). V ranních hodinách asi 5% osob navštěvuje Petřín 
zejména ráno při venčení psa, což je rovněž rekreační aktivita. Cca 
5% obyvatel vyššího věku v parcích a zahradách Petřína odpočívá 
pasivně, což v  podstatě odpovídá výsledkům celorepublikového 
šetření provedeného v  letech 2010-2012, podle kterého parky 
k  odpočinku využívaly školní děti a  důchodci vyššího věku. Mezi 
dlouhodobě turisticky nejvíce navštěvované objekty patří lanová 
dráha, Petřínská rozhledna a zrcadlové bludiště na Petříně.

Sakrální aspekty a  estetické působení jsou využívány zejména 
nárazově, a  to při různých náboženských i  jiných příležitostech. 
Frekventované je zde jaro v  období přípravy na Velikonoce 
a o Velikonocích, pak o Svatodušních svátcích a při poutích v různém 
duchu i v období Adventu.

Mládež akcentuje Petřín především v  jarním období květu, kdy 
Růžová zahrada nebo Květnice jsou častěji navštěvovány, a to zcela 
v  duchu literárních děl J. Seiferta a  dalších básníků a  umělců. 
Estetické zaujetí pro návštěvu Petřína jako zelené oázy pak roste 
v  podzimním období, kdy se listí stromů zbarvuje a  vrch získává 
jakýsi pohádkový nádech. Estetického vyznění vrchu v  praxi 
využívá např. i  malíř Reon Argondian, který nedaleko restaurace 
Nebozízek vybudoval svou předváděcí a  prodejní místnost pro 
turisty i tuzemské návštěvníky.

Poslední aspektem sociologického obrazu Petřína je jeho využití 
jako důstojné kulisy k  jiným dějům, což jsou například svatby 
v  Květnici, na Nebozízku, v  Kinského sadech nebo i  v  klášterních 
zahradách Strahova. Některé slavnosti nebo obřady se občasně 
konají i v zahradě Boromejek při Nemocnici pod Petřínem (NMKSB).
V souvislosti s některými opuštěnými objekty a jejich neudržovaným 
okolím se v  území projevuje bezdomovectví velmi často spojené 
s  užíváním drog. Bezdomovci využívají k  přespání i  udržované 
objekty např. venkovní krytou část pravoslavného kostela sv. 
Michala.

V souhrnu z hlediska sociologie místa a jeho využití dominuje využití 
zelené plochy v centru města domácími obyvateli i cizinci k oddechu 
a  rekreaci chůzí, část osob nedaleko bydlících využívá vrch jako 
dostupné sportoviště a  zbytek zde většinou relaxuje a  nabírá síly 

k  práci i  dalším činnostem (to dělají též místní bezdomovci, kteří 
v  zahradách tráví noc). Další využití jako sakrálního místa nebo 
místa spjatého s  oslavou jara, či podzimu jsou nárazové a  méně 
frekventované.

4.10 | dotčené subjekty v území

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Praha
Odbor ochrany prostředí (zkráceně OCP) je orgánem státní správy 
ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy a  v  zastoupení oddělení 
péče o  zeleň také v  samostatné působnosti správcem převažující 
plochy území vrchu Petřín. Zajišťuje management tohoto území již 
25 let a realizuje projekty pro jeho rozvoj.

Role: správce většiny území Petřína, orgán státní správy ochrany 
přírody a hlavní uživatel dokumentu Celkové koncepce Petřína

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Příspěvková organizace hlavního města Praha, která je hlavním 
koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v  oblasti architektury, 
urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, 
urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Role: Garant územně plánovací dokumentace a  Celkové koncepce 
vrchu Petřín.

Národní památkový ústav (NPÚ)
Příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky. 
Organizace pro výkon a  koordinaci veškeré odborné činnosti 
v oboru státní památkové péče, která zpracovává potřebné odborné 
podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, v  Praze pro 
odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP 
OPP). Jelikož území Petřína zasahuje do Pražské památkové 
rezervace a jedná se o plochy chráněné zvláštním statutem UNESCO, 
organizace se vyjadřuje k  plánovaným projektům na Petříně 
z pohledu památkové péče a ochrany kulturního dědictví. Jednotlivé 
zahrady a parky jsou samostatně chráněny a z těchto důvodů NPÚ 
posuzuje zásahy do nich detailněji a ke každé samostatně (vyjadřuje 
se odborným vyjádřením).

Role: Odborná organizace, vyjadřuje se k projektům na vrchu Petřín.

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Praha

MHMP OPP je orgánem státní památkové péče na území hl. m. Prahy, 
který vykonává a organizuje státní památkovou péči na území HMP. 
Vykonává státní správu na úseku státní památkové péče. Vyjadřuje 
se k plánovaným projektům na Petříně z hlediska zájmů chráněných 
státní památkovou péčí.
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Role: Orgán státní památkové péče, vyjadřuje se k  projektům na 
vrchu Petřín.

Městská část Praha 1
Jednotka místní samosprávy územně členěného statutárního města 
Prahy nacházející se v jeho centru a zahrnující většinu středověkého 
jádra města. Většina rozlohy řešeného území vrchu Petřín se 
rozprostírá na území městské části. Z  Prahy 1 pochází velká část 
místních obyvatel, která Petřín navštěvuje. V  rámci výkonu státní 
správy místní stavební úřad vydává územní rozhodnutí a stavební 
povolení. K projektům se vyjadřuje městská část i z pozice odboru 
životního prostředí.

Role: Jako dotčená městská část se vyjadřuje k projektům na Petříně 
z pozice samosprávy, zástupce názorů a postojů místních obyvatel.

Městská část Praha 5
Jednotka místní samosprávy územně členěného statutárního města 
Prahy rozkládající se na západním břehu Vltavy. Menší, ale důležitá 
část rozlohy řešeného území vrchu Petřín (zahrada Kinských) se 
rozprostírá na území této městské části. Praha 5 považuje zahradu 
Kinských za jedno ze svých nejhodnotnějších území. Z této městské 
části pochází velká část obyvatel, která Petřín navštěvuje. V rámci 
výkonu státní správy Odbor stavební úřad Praha 5 vydává územní 
rozhodnutí a  stavební povolení. K  projektům se v  rámci výkonu 
státní správy vyjadřuje i Odbor ochrany životního prostředí Praha 5, 
případně Odbor dopravy Praha 5.

Role: Praha 5 je dotčená městská část. Kromě úkonů na poli státní 
správy (viz výše) se k  projektům vyjadřuje i  samospráva městské 
části, jako zástupce názorů a postojů místních obyvatel.

Strahovský klášter
Královská kanonie premonstrátů na Strahově je vlastníkem 
a  správcem Opatské zahrady a  Vyhlídky s  vinicí, které se nachází 
v  severozápadní části řešeného území. Jedná se o  důležitého 
aktéra tohoto území, který se vyjadřuje k některým připravovaným 
projektům na Petříně.

Role: Vlastník a  správce části území, vyjadřuje se k  projektům na 
Petříně.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Pražská nemocnice provozovaná Kongregací Milosrdných sester 
svatého Karla Boromejského je dalším důležitým aktérem tohoto 
území. Nemocnice sousedí s  Velkou strahovskou zahradou 
a vyjadřuje se k některým připravovaným projektům na Petříně.

Role: Aktér v  území vyjadřující se k  projektům na Petříně. Jejich 
vlastní značně rozsáhlá zahrada přímo navazuje na řešené pozemky, 
rozpracovaná celková obnova zahrady má detailně zpracované 
přírodní i historické analýzy území.

Místní spolky
Důležití zástupci místní veřejnosti. O území se dlouhodobě zajímají, 
jedná se o aktéry místního kulturního, občanského a společenského 
života. Ve výčtu se jedná o:

•	 Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan
•	 Spolek Hradčanské včely
•	 Komunitní centrum Kampa
•	 Petřínská iniciativa (Petřín pro život)
•	 Klub za starou Prahu

Role: Zástupci místní veřejnosti, důležití uživatelé území žijící v jeho 
těsném sousedství.

Fyzické osoby vlastnící pozemky v oblasti řešeného území
Soukromí vlastníci domů a přilehlých pozemků v oblasti Petřína. Ve 
výčtu se jedná o tyto osoby:

•	 Ing. arch. Filsak Karel (majitel domu Úvoz 157/11, Praha 1  – 
Hradčany)

•	 Jirásková Marie (majitelka domu Strahovská 123/16, Praha 1 – 
Hradčany)

•	 Klosová Dita Ing., Kloss Patrik Ing. (majitelé domu Strahovská 
203, Praha 1 – Hradčany)

•	 Hošková Viktorie, Reschová Markéta (majitelé domu Strahovská 
204/15, Praha 1 – Hradčany)

•	 Týc Karel Ing., Vrabcová Lucie Ing. (majitelé domu Vlašská 
211/44, Praha 1 – Hradčany a přilehlého pozemku)

•	 Houba Matouš (majitel domu Vlašská 343/27, Praha 1  – 
Hradčany a přilehlého pozemku)

•	 Haindlová Olga (majitelka domu Vlašská 339/23a, Praha 1  – 
Hradčany a přilehlého pozemku)

•	 Velhartická Eva Ing., Velhartický Jiří (majitelé domu Vlašská 
345/23, Praha 1 – Hradčany a přilehlého pozemku)

•	 Bouda Marek (majitel domu Vlašská 341/21a, Praha 1  – 
Hradčany)

•	 Záhorská Zuzana (majitelka domu náměstí Kinských 95/1, 
Praha 5 – Smíchov)

Role: Vlastníci části území, vyjadřují se k  projektům na Petříně, 
uživatelé území.

Právnické osoby vlastnící pozemky v oblasti řešeného území
Právnické osoby vlastnící domy a  pozemky v  oblasti Petřína. Ve 
výčtu se jedná o tyto osoby:

•	 REKOCHEM s.r.o. (vlastnictví domu Petřínské sady 633, Praha 
1 – Malá Strana)

•	 Tělocvičná jednota Sokol Malá Strana (vlastnictví domu 
U  lanové dráhy 609/3, Praha 1  – Malá Strana a  přilehlého 
pozemku)
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•	 ÚAMK a.s. (Ústřední automotoklub České republiky – vlastnictví 
budov v areálu ČVUT u Růžového sadu)

•	 ETAM s.r.o. (vlastnictví pozemku Petřínské sady 242, Praha 5 – 
Smíchov)

•	 ARTA, spol. s r.o. (vlastnictví pozemku Petřínské sady 99, Praha 
5 – Smíchov)

•	 Lynx Shelf 30 s.r.o. (vlastnictví pozemků v jihozápadním cípu 
Petřína)

Role: Vlastníci a  správci části území, vyjadřují se k  projektům na 
Petříně, uživatelé území.

Státem ovládané subjekty s příslušností či právem hospodařit 
s majetkem ČR
Státní subjekty s  příslušností či právem hospodařit s  budovami či 
pozemky v oblasti Petřína. Ve výčtu se jedná o tyto subjekty:

•	 Diplomatický servis (příslušnost hospodařit s  budovou 
Lobkovického paláce, tj. sídlem Spolkové republiky Německo, 
a přilehlými pozemky)

•	 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (příslušnost 
hospodařit s  pozemky v  blízkosti domů Vlašská 339/23a 
a Vlašská 345/23, Praha 1 – Hradčany)

•	 Ministerstvo obrany  – Agentura hospodaření s  nemovitým 
majetkem MO - Oddělení územní správy nemovitého majetku 
Praha (příslušnost hospodařit s  pozemky v  oblasti bastionů 
mezi Velkou Strahovskou zahradou a Strahovským stadionem 
a  areálem ČVUT a  s  pozemkem státu v  sousedství domu 
Rošických 630/8, Praha 5 – Malá Strana)

•	 České vysoké učení technické v  Praze (vlastnictví pozemků 
areálu Strahovských vysokoškolských kolejí západně od 
Růžového sadu)

•	 Národní muzeum (právo hospodařit s  budovou Letohrádku 
Kinských)

•	 Povodí Vltavy, státní podnik (právo hospodařit s  pozemky 
v jihozápadním cípu Petřína v blízkosti Švédské ulice)

Role: Správci části území, vyjadřují se k  projektům na Petříně, 
uživatelé území

Spojené státy americké – velvyslanectví
Spojené státy americké jsou vlastníkem a správcem Schönbornské 
zahrady a Schönbornského paláce (sídla velvyslanectví USA), které 
se nachází v  sousedství severovýchodní části řešeného území. 
Jedná se o  aktéra tohoto území, který se vyjadřuje k  některým 
připravovaným projektům na Petříně.

Role: Vlastník a  správce části území, vyjadřuje se k  projektům na 
Petříně.

5 | RáMcOVá VIze PRO Petřín

Rámcová vize je stručná a jasná deklarace hlavního města Prahy 
o tom, jak má území v budoucnu vypadat a fungovat. Nastavuje 
obecné, ale jasné cíle a principy jejich dosažení.

•	 Petřín	je	nezastavěný	vrch	v centru	města,	unikátní	
fenomén,	který	přispívá	k přírodní	i kulturní	identitě	
Prahy.

•	 Petřín	je	různorodým	územím	-	městskou	krajinou	s parky	
a zahradami,	historickou	venkovskou	krajinou	s ovocnými	
sady	a vinicemi,	i přírodní	krajinou	s enklávami	
přirozených	lesních	porostů.	Jako	celek	jde	o prostředí	
vysoké	kulturní	a přírodní	diverzity.

•	 Petřín	je	krajinářské	dílo	s pozůstatkem	produkčních	sadů	
v centru	města,	místem	udržovaných	historických	zahrad	
a parků,	ale	také	místem	přírodních	a venkovských	ploch,	
kde	převažují	přirozené	procesy	či	tradiční	hospodářské	
postupy.

•	 Petřín	je	veřejným	prostorem	s jasnou	koncepcí,	která	
představuje	společenskou	dohodu	nad	charakterem,	
užíváním	a dalším	rozvojem	celého	prostoru.

•	 Petřín	je	územím	s významnými	kulturními	památkami,	
ke	kterým	se	přistupuje	citlivě	a s respektem;	jako	celek	si	
zachovává	svůj	genius	loci.

•	 Petřín	je	místem	pro	každého,	kdo	respektuje	jeho	přírodní	
a kulturní	hodnoty.	Petřín	poskytuje	také	prostor	pro	
setkávání,	rekreaci	a odpočinek	místním	obyvatelům	
i návštěvníkům	odjinud.

•	 Petřín	je	krásnou	terasou	Prahy	s mnoha	vyhlídkami,	
odkud	lze	sledovat	Prahu	z výšky;	jeho	zelené	svahy	jsou	
neoddělitelnou	součástí	krajinného	rázu	města.

•	 Petřín	si	na	některých	místech	zachovává	svá	„tajemství“,	
která	může	objevit	pouze	pokorný,	vnímavý	a ohleduplný	
návštěvník.

•	 Petřín	je	součástí	funkčního	systému	zelené	infrastruktury	
města,	poskytuje	obyvatelům	své	ekosystémové	služby	
a přispívá	k adaptaci	na	změnu	klimatu	(ochlazování	
okolí,	stín,	odpočinek	v zeleni,	zasakování	srážkové	vody	
a další	podpůrné	služby).

•	 Petřín	je	klimaticky	odolný	a pomáhá	obyvatelům	zvládat	
dopady	klimatické	změny.
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•	 Petřín	je	místo	spravované	jako	jeden	celek	dlouhodobě	
„udržitelným“	způsobem,	s důrazem	na	jeho	rozmanitost	
a vyvažování	rozdílných	požadavků	a očekávání.

•	 Petřín	je	místo,	které	nás	učí,	poskytuje	podněty	
a příležitosti	ke	vzdělávání	dětem	i dospělým.

6 | cíle a tÉMata kOncePce

6.1 | cíle

1. vytvořit a projednat dokument, který vyjadřuje společnou 
dohodu o budoucnosti a směrech dalšího rozvoje území, 
o podobě jeho jednotlivých částí a přístupu k péči o ně 

2. provést analýzu současné architektonicko ‑krajinářské 
podoby Petřína a jeho správy 

3. identifikovat hodnoty, potenciály, problémy a hrozby 
v celém území 

4. popsat a rozdělit území z hlediska historického vývoje, 
současného využití jednotlivých zahrad a parků a jejich 
budoucího rozvoje či stabilizace 

5. realizovat participativní plánování a na jeho 
základěnalézt rovnováhu mezi zájmy památkové péče, 
ochrany přírody, zájmy okolních stakeholderů, místních 
obyvatel a turismu 

6. navrhnout udržitelnou koncepci celého území, která 
bude v maximální možné míře umět integrovat přírodní, 
kulturní, památkové i rekreační aspekty a potřeby 
jednotlivých aktérů – zvolit celostní krajinářský přístup 

7. navrhnout cílové charaktery jednotlivých částí území 
a způsoby jejich dosažení 

8. Držet se Rámcové vize (kap. 5)

6.2 | témata k řešení

Kulturní, historické a přírodní hodnoty území

•	 Základní koncepce a  východiska pro zachování kulturních, 
historických a  přírodních hodnot území. Definování jejich 
významu, údržby objektů a  jejich okolí, definovat uspokojivý 
stav a  kde je naopak třeba řešit problémy a  výzvy. Vymezení 
způsobu jejich řešení. Konkrétně by koncepce měla dát 

jednoznačný podnět k  záchraně památkově chráněných 
objektů v havarijním stavu, i když tyto nejsou v majetku HMP 
nebo dotčených městských částí.

Rovnováha mezi různými zájmy v území

•	 Nalézt způsob sladění mezi požadavky zejména památkové 
péče, ochrany přírody, provozních potřeb a  požadavky na 
rekreaci. Definovat význam jednotlivých částí území a  určit, 
kde a jakým způsobem bude umožněn rozvoj.

•	 Identifikovat a navrhnout přístup k záměrům dalších subjektů 
v území a sousedství.

•	 Navázat na cíle hlavních strategických dokumentů HMP, 
jako je Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu 
a Strategický plán hl. m. Prahy (např. oblast strategického cíle 
1.3-E Městská a  příměstská krajina) a  na Evropskou úmluvu 
o  krajině. Dále také na Souhrn doporučených opatření pro 
evropsky významnou lokalitu Praha - Petřín a  Plán péče pro 
přírodní památku Petřín.

Prostorová koncepce území

•	 Navrhnout krajinářskou koncepci rozčlenění území podle 
charakteru, funkce a využití.

•	 Prověřit, navrhnout a  projednat budoucího rozvoje, či 
stabilizace jednotlivých částí území.

•	 Prověřit širší vztahy území, identifikovat problémy a příležitosti 
a navrhnout koncepční řešení.

•	 Navrhnout koncepci umístění zázemí pro údržbu a veřejných 
toalet.

•	 Navrhnout koncepci umístění dětských hřišť a  dalších 
rekreačních objektů v celém území.

•	 Identifikovat, popsat a  koncepčně vyřešit vstupní místa do 
vymezeného území.

•	 Navrhnout plán vstupů a pohybu Integrovaného záchranného 
systému v území.

•	 Navrhnout přístup a možná využití existujících a nefunkčních 
objektům v území (např. v Kinského zahradě).

•	 Vymezení „vnitřních hranic“ území. Části určené především pro 
rekreaci, cestovní ruch, ochranu přírody, ochranu památkových 
hodnot, části určené pro posilování kombinace více hodnot.

•	 Vymezení ochrany přírody a  krajiny z  hlediska Evropsky 
významné lokality a přírodní památky Petřín, shrnutí předmětů 
ochrany a ohodnocení stavu území z hlediska naplňování této 
hodnoty území  – v  čem je nyní ochrana přírody uspokojivá 
a  kde je naopak třeba čelit problémům a  výzvám. Vymezení 
způsobu jejich řešení.

•	 Základní koncepce rekreačního využívání území. 
Definování území, míst návštěvnosti, hřišť a  dalších 
prvků. V  čem lze nalézt uspokojivý stav a  kde je třeba čelit 
problémům a  výzvám. Vymezení způsobu jejich řešení. 
Výčet konkrétních bodů, kterým je třeba se věnovat:
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 - klidná místa (která podpořit, která vytvořit a zachovat)
 - místní udržitelný turismus (jak a kde jej podpořit)
 - zázemí pro návštěvníky území (která fungují, která 

vytvořit a kde je umístit – WC apod.)
 - pohyb návštěvníků (jakým způsobem jej usměrnit, 

cestní síť – současná podoba a případná budoucí podoba 
a obměna povrchů cest, využití území cyklisty)

 - odpady (vymezení současného problému s nimi, návrh 
případného budoucího řešení)

Funkční systémy v území

•	 Hospodaření s  vodou v  území s  využitím přírodě blízkých 
řešení jako součást modrozelené infrastruktury území

•	 Pracovat s hydrogeologií a svahovými nestabilitami
•	 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat základní koncepci 

a  východiskům pro hospodaření s  vodou v  návaznosti na 
systém současných historických štol procházejícím celým 
dotčeným územím a vyvedení vody nad zem.

•	 Systém a  prvky modrozelené infrastruktury v  území 
a návaznosti/propojenost s okolím

Management, správa a péče o území

•	 Popsat současný management park jako celek a jeho jednotlivé 
částí včetně zajištění technického zázemí.

•	 Navrhnout konkrétní doporučení pro udržitelná 
managementová opatření a způsoby naplňování Koncepce.

•	 Navrhnout udržitelné a šetrné nakládání s odpady vznikajícími 
při stavbách i  péči o  území. Využívat principy recyklace 
a znovuvyužití hmot a materiálů v místě a snižování uhlíkové 
stopy při stavbách i péči o území.

•	 Způsoby dosažení cílového charakteru jednotlivých zahrad 
a parků a s tím související doporučení pro správu a péči o území.

•	 Diferenciace a  popis managementu v  různých částech území 
vzhledem k předmětům ochrany přírody a návrh jeho budoucí 
podoby.

Zapojení obyvatel a  zapracování výsledků participativního 
plánování

•	 Do procesu tvorby Koncepce zapojit důležité aktéry a veřejnost 
formou participativního plánování.

•	 Zapracovat výsledky participativního plánování

Širší vztahy

•	 Koncepčně vyřešit plochy s  oplocením mezi Růžovým sadem 
a areálem VŠ kolejí.

•	 Prověřit koncepční zapojení bastionů do území Petřína.

Etapizace, implementace monitoring a evaluace Koncepce

•	 Součástí koncepce bude návrh Implementačního plánu 
koncepce s návrhem etapizace, který mimo jiné bude definovat 
způsob monitoringu a sadu indikátorů naplňování Koncepce.

•	 Navrhnout nástroje pro systém implementace Koncepce, 
monitoringu a evaluace.

•	 Navrhnout obsah a  podobu Akčního plánu, jako nástroje 
implementace Koncepce. Definování kroků, které mají 
v průběhu času vést k naplnění Koncepce včetně nestavebních 
projektů (např. správa a  údržba, vzdělávání, komunikace, 
propagace a  zapojení veřejnosti, informační systém) včetně 
identifikace stávajících organizací institucí, které se mohou do 
budoucna na rozvoji Petřína podílet a případně návrhu institucí 
nových

7 | PRůBĚh zPRacOVání, kOORdInace 
a PaRtIcIPace tVORBY kOncePce

7.1 | Předpokládaný harmonogram

11/2020  Vyhlášení veřejného výběrového řízení na   
   dodavatele studie
12/2020  Výběr zhotovitele
01 – 06/2021 Etapa  I. Tvorba Koncepce a  participativní 

plánování (analýzy, participace, komunikace, 
tvorba návrhu Koncepce, odevzdání návrhu 
Koncepce)

06 - 09/2021 Etapa  II. Projednání návrhu Koncepce se 
stakeholdery a  s  veřejností, zapracování 
připomínek

09/2021 odevzdání finálního návrhu Koncepce a předání 
RHMP ke schválení

7.2 | koordinace se zadavatelem a aktéry v území 

Zpracovatel bude v kontaktu se zadavatelem v průběhu zpracování 
návrhu Koncepce, a  to především formou pravidelných konzultací 
(alespoň 1x měsíčně, případně dle potřeby). Účelem konzultací 
bude úzká spolupráce mezi zpracovatelem a zadavatelem při tvorbě 
koncepce. Zpracovatel bude komunikovat s dalšími aktéry v území, 
a to jak formou participativního plánování, tak i formou jednání či 
rozhovorů.
 

7.3 | Participační aktivity a komunikace 
s veřejností
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Zapojení místních obyvatel a  dalších aktérů do přípravy výsledné 
Koncepce bude důležitou součástí jejího pořízení. Smyslem tzv. 
participativního plánování při tvorbě Koncepce bude vytvořit prostor 
pro dialog mezi místními spolky a  veřejností, zainteresovanými 
aktéry, zpracovatelem Koncepce a  městem. Cílem participačních 
aktivit je především pochopení specifických potřeb různých typů 
uživatelů území. Výstupem bude zpráva zpracovatele Koncepce 
z participativního plánování, která bude tyto různé potřeby vhodně 
popisovat a upozorňovat na důležité aspekty pro tvorbu Koncepce. 
Zpracovatel je pak na základě odborného uvážení zapracuje, nebo 
vypořádá. Neméně důležitou funkcí participativního plánování je 
i  poskytnutí komunikační platformy při tvorbě Koncepce tak, aby 
nedocházelo k  dezinterpretacím nebo aby tyto byly vysvětleny 
a uváděny na pravou míru.

Zpracovatel Koncepce bude zajišťovat proces participace. 
Participační aktivity budou probíhat po celou dobu přípravy 
Koncepce. Svůj postup bude koordinovat s  IPR Praha (Kancelář 
participace) a ostatními klíčovými aktéry města. Organizaci událostí 
a techniku/vybavení pro participativní plánování zajistí IPR Praha.

Participační aktivity budou především následující:
•	 společné nastavení podrobného plánu participace se 

zadavatelem s  cílem definování vhodného způsobu zapojení 
místních spolků a obyvatel do přípravy Koncepce

•	 rozhovory a focus groups v terénu
•	 série komentovaných vycházek pro veřejnost (částečně zajistí 

IPR Praha)
•	 plánovací setkání v terénu
•	 plánovací hry / aktivity pro děti – v terénu
•	 koordinační setkání na úrovni veřejnost  – zpracovatel 

Koncepce – zadavatel Koncepce – další klíčoví aktéři
•	 prezentace návrhu ve fázi rozpracování Koncepce - veřejnost 

může po danou dobu podávat podněty, které zpracovatel 
vypořádá

•	

8 | VýstuPY

Finální podoba a  rozsah výstupů bude předmětem jednání se 
zadavatelem Koncepce v průběhu jejího zpracování

8.1 | Podoba a rozsah výstupů

•	 Analýza současné architektonicko -krajinářské podoby Petřína, 
jeho správy a popis území (Etapa I.)

•	 Návrh Koncepce bude mít podobu ucelené knihy s  texty 
i  grafickými výstupy srozumitelně a  logicky uspořádanými. 
(Etapa I.)

•	 Zpráva z participativního plánování (Etapa I.)

•	 Návrh Koncepce se zapracovanými a  vypořádanými 
připomínkami (Etapa II.)

8.2 | Projednání návrhu koncepce

Návrh Koncepce projedná zpracovatel se správcem území OCP 
MHMP, IPR Praha a hlavními aktéry v území (v případě městských 
částí bude návrh Koncepce projednán v odborných komisích, příp. 
Radě MČ). Zpracovatel následně představí návrh na veřejné akci, 
ze které sesbírá podněty k  dopracování návrhu Koncepce (viz 
také kapitola 7.3). Po zapracování připomínek veřejnosti předá 
zpracovatel návrh koncepce zadavateli, který jej předloží do Rady 
HMP ke schválení.

8.3 | způsob odevzdání výstupů koncepce

Zpracovatel odevzdá zadavateli veškeré pořízené výstupy digitálně. 
Dokument koncepce pak také ve třech tištěných paré.

9 | zadání VeřeJnÉ zakázkY

Zpracovatel koncepce bude vybrán v otevřeném výběrovém řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb. Výběr zpracovatele proběhne na 
základě splnění technické kvalifikace a  hodnotících kritérií. Mezi 
hodnotící kritéria bude patřit celková nabídková cena a  profesní 
přístup. Hodnotící komise bude složena ze zástupců IPR Praha, OCP 
MHMP a  vybraných externích odborníků. Předpokládaná celková 
cena zakázky je do 2 mil. Kč.

9.1 | Požadavky na složení zpracovatelského 
týmu

Zpracovatelský tým bude mezioborový. Zájemce bude muset 
prokázat, že v autorském týmu je alespoň jedna osoba se zkušeností 
s prací na památkově chráněných objektech a dále:
•	 Alespoň jedna osoba s  autorizací v  oboru krajinářská 

architektura
•	 Alespoň jedna osoba s  autorizací v  oboru architektura/ 

urbanismus

Vzhledem k  předmětu výběrového řízení požadujeme rozšířit 
zpracovatelský tým o odborníky v oboru:
•	 hydrogeologie/geologie
•	 sociologie, sociální geografie nebo příbuzných oborech pro 

realizaci participativního plánování
•	 biologie, ochrana přírody a ekologie
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10 | Přehled sOuČasných záMĚRů 
a PROJektů V ÚzeMí

Zázemí zahradní údržby a veřejné WC

Stav projektu: na základě usnesení RHMP projekt definitivně 
zastaven v úrovni realizace, listopad 2019

Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: AND, spol. s r.o.

Umístění a  stručný popis: Dvoupodlažní stavba v  prostoru Velké 
strahovské zahrady, kde je v přízemí navrhováno zázemí zahradní 
údržby se sociálním vybavením, denní místností a skladem nářadí 
a v přízemí veřejné WC pro návštěvníky zahrady. Součástí stavby je 
také nová ohradní zeď nebo nová odpočinková a vyhlídková plocha 
pro návštěvníky zahrady.

Přístup k  projektu v  rámci této koncepce (zadání): Na základě 
usnesení Rady HMP projekt definitivně v  tomto místě zastaven. 
Koncepce navrhne umístění a  základní řešení nutného 
zahradnického zázemí a WC v území.

Rehabilitace Lobkovické zahrady

Stav projektu: projekt zastaven v úrovni vydaného ÚR a zpracované 
DSP.
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: New Visit s.r.o.
Umístění a stručný popis: Krajinářské úpravy Lobkovické zahrady 
včetně ideového pokračování na parter Německé ambasády  – 
stabilizace vegetačních prvků a vegetační historické kostry zahrady, 
zdravotní a  kompoziční probírky v  porostech, uvolnění průhledů 
a  pohledových spojení, založení obnovných prvků, terénní 
úpravy  – stabilizace svahů, nové cesty, zázemí pro údržbu, vodní 
prvky, dešťová kanalizace, automatický závlahový systém, parkový 
nábytek, veřejné osvětlení a herní prvky.

Přístup k projektu v rámci této koncepce: Rehabilitace Lobkovické 
zahrady byla odložena do pořízení této Koncepce. Jedná se jednu část 
Petřína, o kterém se vede veřejná diskuze nad její budoucí podobou. 
Koncepce by měla navrhnout řešení (např. rozfázování rehabilitace) 
na základně analýzy a výsledků participativního plánování (správce 
území, památková péče, veřejnost)

Poznámka NPÚ - územní odborné pracoviště v Praze: Jde v podstatě 
o  obnovu zachované historické kostry barokní zahrady. Právě 
skutečnost, že vnitřní struktura zahrady je v  místě zachovaná, 
zejména v terénu, ale i v kosterních dřevinách v horních partiích, 
byla důvodem k  souhlasu s  cílovou obnovou její historicky 
dokumentované podoby. Převod na původní barokní návrh by 

neměl být realizován tzv. šokem, ale pozvolným převodem, dle 
aktuálního stavu vegetační složky a  možnosti obnovy vodního 
systému. Pro nejspodnější část navazující na Vlašskou ulici již byl 
odsouhlasen stupeň DSP zahrnující novou kavárnu v místě budovy 
z 19.stol. a navazující herní prvky.

Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské 
zahradě

Stav projektu: projekt zastaven v úrovni DSP, listopad 2019
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: Ing. arch. Jaromír Kosnar

Umístění a  stručný popis: Komplexní revitalizace a  zpřístupnění 
vymezené části Velké strahovské zahrady s  vinicí pod ulicí Úvoz. 
Navrženo je odstranit stávající provizorní a  nevhodné stavby 
a  úpravy (oplocení, zahradně upravená plocha přiléhající k  jižní 
a východní fasádě viničního domu, některá zeleň) a území uvolnit 
pro volný pohyb pěších, kdy mají vzniknout nové cesty a  nový 
průchod do zahrady z ulice Úvoz. Nakonec jde o doplnění mobiliáře 
a výsadbu nové zeleně.

Přístup k projektu v rámci této koncepce: V rámci koncepce projekt 
posoudit a vyhodnotit.

Řízené odvodnění na Petříně v rozsahu zahrad Strahovská, 
Lobkovická a Seminářská

Stav projektu: projekt nadále připravován, nyní v úrovni DUR
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: Ekotechnik -Inženýring s.r.o.

Umístění a  stručný popis: Řešení jednoduchého gravitačního 
řízeného odvodnění z  povrchových vývěrů, štol, pramenů 
a  narušených sběrných kanalizací s  účelem akumulace vod a  její 
využití pro krajinotvorné a  architektonické účely. Vzniknou 
nové vodní plochy a  to vše v  rozsahu Strahovské, Lobkovické 
a Seminářské zahrady.

Přístup k  projektu v  rámci této koncepce: Tento projekt je před 
realizací.

Rekonstrukce Růžového sadu

Stav projektu: projekt nadále připravován, nyní v  úrovni 
projednávání DSP
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: AND, spol. s r.o.

Umístění a stručný popis: Úprava a výměna stávajících zpevněných 
ploch Růžového sadu, umístění nového drobného mobiliáře.
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Přístup k projektu v rámci této koncepce: Tento projekt již probíhá.
 

Informační systém petřínských zahrad

Stav projektu: projekt v úrovni zpracované studie
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: AND spol. s r.o.

Umístění a  stručný popis: Návrh nového uceleného informačního 
systému pro lokalitu Petřínských zahrad.

Přístup k projektu v rámci této koncepce: V rámci koncepce studii 
posoudit a vyhodnotit.

Výsuvný sloupek ve Velké strahovské zahradě

Stav projektu: projekt v úrovni vydané ÚR, příprava realizace
Zadavatel: Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP
Zpracovatel dokumentace: PPU spol. s r.o.

Umístění a  stručný popis: Instalace nového výsuvného sloupku 
u vjezdu z ulice Úvoz pro zamezení nelegálního průjezdu automobilů 
po vyhlídkové cesta Raoula Wallenberga.

Přístup k  projektu v  rámci této koncepce: Tento projekt je před 
realizací.

Koncepce památkového a ekologického zhodnocení 
nemocniční a klášterní zahrady Boromejek v Praze

Stav projektu: Projekt je nyní ve fázi v DUR
Zadavatel: Nemocnice milosrdných sester sv. K. Boromejského 
v Praze
Zpracovatel dokumentace: analýzy - TU Drážďany, Fakulta 
architektury, Katedra krajinářské architektury, návrh - Ateliér 
Krejčiříkovi, s.r.o.

Umístění a  stručný popis: areál nemocnice, dokumentace pro 
zvýšení památkové a ekologické hodnoty nemocniční zahrady

Přístup k  projektu v  rámci této koncepce: Koncepční dokument 
v  těsném a  funkčně navazujícím sousedství řešeného území. 
Především pak systém odvodňovacích štol a hospodaření s vodou 
v území. Zahrnout do širších vazeb.

11 | PřílOhY

Základní podklady, mapy a  další dokumenty jako přílohy tohoto 
zadání budou zpřístupněny online na adrese www.iprpraha.cz/
petrin. 
V  průběhu zpracování Koncepce bude IPR Praha poskytovat 
zpracovateli další potřebné podklady související s  předmětem 
zakázky.
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