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MAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ



Újezd
Jedná se o nejvytíženějším vstup na 
Petřín. U vstupu naleznete několik  
zajímavostí. Mezi ně patří např.  
Jiřinkový sad, Pomník obětem komu-
nismu od světoznámého sochaře  
Olbrama Zoubka nebo lanová dráha. 
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Jeden ze vstupů 
do Jiřinkového

sadu vzniklého na místě
bývalých dělostřeleckých
kasáren Na Újezdě. Jiřinky

zde mají tradici, a proto 
do dnešní doby přetrvalo

i označení parku.
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Pravidelná přeprava 
cestujících lanovou dráhou byla  

zahájena v červenci 1891. Původně byly
vagony taženy systémem vodní převahy,

později v roce 1932 byla lanovka elektrifi-
kována. V roce 1965 a 1967 došlo na Petří-

ně vlivem dlouhotrvajících dešťů 
k sesuvům půdy, které způsobily poničení 
části drážního tělesa. Opětovný pravidelný 

provoz byl zahájen až v červnu 1985 
a dráha v tomto provedení 

funguje dodnes.



Dětské hřiště v Seminářské zahradě 2

Dětské hřiště v Seminářské zahradě je 
oblíbeným a vyhledávaným prostorem 
v blízkosti dolní stanice lanové dráhy 
a dobře dostupné z tramvajové zastáv-
ky. Pro návštěvníky je zde k dispozici 
hygienické zázemí a pítko. Na Petříně 
naleznete celkem šest dětských hřišť.

Dětské hřiště 
leží pod svahem 

Seminářské zahrady. 
V minulosti bylo vybavené 

dřevěnými herními prvky v podobě 
včel a vos.  Mělo tak připomínat 
blízkost zdejších ovocných sadů. 

Tyto prvky jsou dnes 
nahrazeny typovými.



Seminářská zahrada 3

Rozkládá se na východním svahu 
Petřína, severně od lanové dráhy a má 
výměru 15,9 ha. Území pokrývaly 
ve středověku vinice, v 17. století 
pozemky získali a jako užitkovou 
zahradu využívali mniši z řádu bosých 
karmelitánů u kostela Panny Marie 
Vítězné. Vinná réva se zde pěstovala 
do roku 1793, kdy zahradu převzal 
arcibiskupský seminář, podle něhož 
byla Karmelitánská zahrada přejmeno-
vána na Seminářskou. V jednom z ron-
delů se nachází kaple sv. Terezy, která 
byla údajně svého času i observatoří. 

Ovocné stromy 
jsou charakteristickým 

prvkem Seminářské
 zahrady. Naleznete zde 

například různé historické 
odrůdy třešní.
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Utajený rybníček
Pod Petřínkou. Naleznete 

ho pod restaurací Petřínské 
terasy. V roce 2016 byl celý 

rybníček odbahněn, dočkal se
 nového vypouštěcího zařízení

 a obložení kamenem.



Lobkovická zahrada 4

Je torzem palácové barokní zahrady 
italského typu, která byla později 
upravována na anglický park. Leží na 
severním svahu Petřína, má výměru 
7,1 ha a vznikla jako součást velkory-
sé realizace palácového komplexu na 
přelomu 17. a 18. století. 

Kompozici zahrady 
ovlivnil terén severního 

svahu Petřína. Na parterovou 
část u budovy Lobkovického

paláce navazuje za oplocením
 terasová část zahrady. 
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Lobkovický palác 
je dnes oddělen 

od navazující Lobkovické 
zahrady plotem. Jedná se 

o druhotné oddělení 
zahrady související se 

vznikem paláce.



Velká Strahovská zahrada 5

Do zahrad kláštera na Strahově patří 
Konventní zahrada, Opatská zahrada, 
Vyhlídka s vinicí a Velká strahovská 
zahrada o rozloze 5,8 ha, která je jako 
jediná přístupná veřejnosti a je využí-
vána k procházkám a relaxaci. Pozem-
ky Velké strahovské zahrady patřily 
řádu a klášteru od raného středověku. 
Zahrada měla vždy užitkový charakter, 
dnes se omezuje na ovocný sad a plo-
chy lesního charakteru. 

Najdete zde jednu z nejoblíbenějších 
pražských vyhlídek. Otevírá se zde 
celé panorama Malé strany, dohléd-
nout můžete na Vítkov, Žižkovskou věž 
nebo třeba k údolí Vysočan. Zajímavou 
stavbou Velké strahovské zahrady je 
někdejší vinný lis, který naleznete 
u ulice Úvoz.

V sadu můžete najít 
kromě plodů ovocných 

stromů, také jedlé kaštany.



Od strahovského kláštera k rozhledně 6

Strahovský klášter se v roce 1989 stal 
národní kulturní památkou. Sídlí zde 
Památník národního písemnictví, sou-
částí kláštera je také slavná Strahovská 
knihovna a obrazárna. V blízkém okolí 
nalezneme Hladovou zeď.

Královská kanonie premonstrátů na 
Strahově patří mezi nejstarší doposud 
existující kláštery premonstrátského 
řádu na světě. Od založení v roce 1143 
nebyla kontinuita její existence prak-
ticky přerušena.
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Cesta v ovocném 
sadu vede podél opukové 
Hladové nebo také Zubaté 
zdi, která je významnou 

stavbou městského opevnění  
z doby Karla IV. 
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Ze sadu podél Hladové 
zdi se návštěvník dostane 
do parku u rozhledny na 
Petříně. V současnosti je 

u vstupu devastovaný 
objekt původní garáže.
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Park u rozhledny na Petříně (nazýván 
též Petřínské sady) se rozkládá na 
části náhorní plošiny Petřína v prosto-
ru kolem rozhledny a má rozlohu 2,8 
ha. Nachází se zde kostel sv. Vavřince, 
kaple Kalvárie, křížová cesta, rozhled-
na a zrcadlové bludiště. K rozsáhlejším 
úpravám došlo v roce 1836. Zásadní 
změnu původní kompozice parku 
vyvolalo umístění rozhledny při příle-
žitosti konání Jubilejní výstavy v roce 
1891. 

Členové klubu českých turistů navští-
vili v roce 1889 světovou výstavu v 
Paříži, jejíž atrakcí se stala Eiffelova 
věž. Po vzoru této věže, se u příležitosti 
Zemské jubilejní výstavy v roce 1891 
rozhodli vystavět v Praze její 5 x menší 
napodobeninu. Stavba byla zahájena 
16. března 1891 a veřejnosti slavnost-
ně otevřena 20. srpna 1891. Rozhled-
na je celoročně přístupná veřejnosti.

Areál Petřínské rozhledny
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V zrcadlovém bludišti, 
původně zbudovaném
pro Zemskou jubilejní 

výstavu, naleznete i slavný obraz 
znázorňující scénu z konce

třicetileté války „Boj Pražanů 
se Švédy na Karlově 
mostě roku 1648“.

Park u rozhledny na Petříně 
byl v roce 2018 revitalizován 

a doplněn o nový pražský 
mobiliář. Obnovy se mimo 

jiné dočkaly také kaple 
křížové cesty. 
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Na místě dnešního kostela sv. Vavřince 
se dříve nacházela nejprve románská, 
později goticky přestavěná kaple 
Sv. Vavřince, která je zmiňována již 
v roce 1135. V blízkosti kostela, který 
je starokatolickým katedrálním chrá-
mem, se konaly ve středověku 
popravy. 

V 1. polovině 18. století proběhla ba-
rokizaci svatyně do dnešní kopulovité 
podoby se dvěma věžemi a poblíž 
kostela byla zbudována kaple Božího 
hrobu jako součást záměru vytvořit na 
Petříně novou tradici pobožností kří-
žové cesty. Kaple Kalvárie, nacházející 
se vedle kostela, byla postavena v roce 
1737. 



8Růžový sad, hvězdárna, Květnice
Park Růžový sad leží na vrcholu Petří-
na a má výměru 5 ha. Park vymezují 
obvodové zdi barokního opevnění 
města, které bylo vybudováno v 17.-18. 
století a Hladová zeď. Pozemky, slouží-
cí do té doby armádním účelům, byly 
zahradně upravovány až ve 30. letech. 
Bylo zde založeno rozárium a trvalko-
vá zahrada - Květnice. Zbylé plochy 
tvoří parterové útvary s trávníky a 
stříhanými stěnami z habrů.
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U hvězdárny 
na Petříně nemůžete 
přehlédnout sochu 

Milana Rastislava Štefánika 
od sochaře Bohumila Kafky.

Ve Štefánikově hvězdárně 
můžete kromě vzdělávacích 

programů a prohlídek, 
pozorovat denní i noční oblohu. 



9Zahrada Kinských
Zahrada o výměře téměř 22 ha leží na 
jižním a jihovýchodním svahu vrchu 
Petřína, od ostatních petřínských za-
hrad je oddělena Hladovou zdí. Hlavní 
vstup je z náměstí Kinských. Zprvu zde 
byly lesy, ve středověku pak vinice, 
většinou klášterní. Známé je jméno 
vinice Ráj nebo V kartouzích (podle 
kláštera kartuziánů). Později byly za-
kládány usedlosti a dvory. 

Po třicetileté válce místo zpustlo. V r. 
1828 koupila pozemky Růžena Kinská 
a její syn Rudolf Kinský zde založil za-
hradu v anglickém stylu podle návrhu 
svého hospodářského ředitele Františ-
ka Höhnla.
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Ve spodní části 
zahrady naleznete 

jezírko se sochou Herkula. 
Nejvyhledávanější je však 
vodopád, který překonává 

převýšení této části zahrady. 

V horní části zahrady 
Kinských se nachází 

jezírko s plastikou lachtana 
z roku 1936. Do jezírka byl 

však umístěn až v roce 1953. 
Samotné jezírko je z doby 

založení zahrady.



10Ruiny v zahradě Kinských
V zahradě se v současnosti nacházejí 
dva problematické stavební objekty. 
Jedná se o památkově chráněný objekt 
pavilonu, někdejší restaurace “U Jezí-
rek” v horní části zahrady (vlastníkem 
je společnost ETAM s.r.o.) a ruiny ně-
kdejšího domku ředitele zahrady č.p. 
99 (vlastníkem je společnost ARTA, 
spol.s r.o.). Především první objekt v 
současnosti vyžaduje rychlou záchra-
nu, obnovu a nové využití. 

 Bývala vyhlídková 
restaurace U jezírek 

po roce 2000 vyhořela, 
od té doby beznadějně 

chátrá. Soukromý majitel 
nejeví žádnou snahu 

o její záchranu.
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U objektu č. 99 
existuje projekt ve stupni 

dokumentace pro stavební 
povolení včetně 

zajištění svahu. Vlastníkem 
je soukromá společnost.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela
Skrýval se zde také pravoslavný dřevě-
ný kostelík, Karpatský chrám sv. arch-
anděla Michaela.

Dne 28. října 2020 zasáhl kostelík 
rozsáhlý požár. Objekt byl podle hasi-
čů prakticky zcela zničen. Praha zahájí 
sbírku na obnovu památky.

Jednalo se o roubenou stavbu z 18. 
století, typickou pro Podkarpatskou 
Rus. Měla tři cibulové věže, ta nejvyšší 
měřila 17m. 

11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela
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V kostele se do října 
roku 2020 konaly pravi-

delné bohoslužby. Dne 28. 
října 2020 ho postihl 

devastující požár.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela 12Letohrádek Kinských
Klasicistní Letohrádek Kinských je 
umístěný na úbočí bývalých vinic
vrchu Petřína v Kinského zahradě. Jed-
ná se o Národopisné muzeum Národ-
ního muzea. Nabízí výstavy předsta-
vující unikáty lidové kultury českých 
zemí i Evropy, vystoupení folklorních 
souborů, kurzy tradičních řemesel, 
lidových tanců či výtvarné dílny.

Letohrádek Kinských je umístěn 
na hlavní ose rovinaté části zahrady.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela 12

Od letohrádku 
Kinských je vedena jedna 

z významných os celého parku. 
Směřuje ke chrámu Panny 

Marie před Týnem a hlavnímu 
sídlu Kinských 

na Staroměstském 
náměstí.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela 13Hladová zeď
Tuto hradbu nechal vybudovat 
v letech 1360-1362 český král a císař 
Karel IV. jako stavbu posilující opev-
nění Menšího Města pražského (Malá 
Strana) a rovněž Pražského hradu 
proti případnému útoku ze západní 
a jižní strany. Dalším účelem bylo roz-
šíření prostoru pro městskou zástavbu. 
Název Hladová se objevil až později 
a odvozuje se od hladomoru z roku 
1361, kdy patrně část chudiny našla 
jistotu výdělku v krušných časech na 
stavbě opevnění, jež ovšem vznikalo 
pouze ze strategických důvodů.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela 13

Horní bastion, který je 
součástí Hladové zdi, je jedním 

z vyhlídkových míst Petřína.



11Karpatský chrám sv. archanděla Michaela 14Nebozízek
Tento veřejný městský park leží mezi 
lanovou dráhou na Petřín a Hladovou 
zdí a jeho výměra je přibližně 9,7 ha. 
Většinu území dnešní zahrady 
pokrývaly ve středověku vinice, 
od konce 16. století byly vinice postup-
ně přeměňovány na ovocné sady. 
Začátkem 19. století zde byla 
zprovozněna restaurace. V 1. polovině 
19. století byly ovocné sady částečně 
zahradně upraveny a zpřístupněny
veřejnosti. V sadu nebozízek je umís-
těno několik plastik a soch českých 
velikánů mimo jiné Karla Hynka 
Máchy. Ve spodní části sadu, na místě 
zbořených kasáren byl založen Jiřinko-
vý sad. Přírodní a další zajímavosti.

Nebozízek je tradiční zahradní restau-
rací na jihovýchodním svahu Petřína. 
Po II. světové válce restaurace i okolí 
mírně chátralo a podíl na tom mělo  
i přerušení lanovky v 60. letech  
20. století. Nově obnovena a rekon-
struována byla restaurace a její  
služby až spolu s obnovením lanovky,  
a to ke Spartakiádě v roce 1985. Dnes 
je restaurace oblíbeným podnikem  
s nepřekonatelnou vyhlídkou na  
Prahu a místem ke slavení různých 
jubileí a úspěchů.



11Karpatský chrám sv. archanděla MichaelaZávěr
Tato procházka byla připravena při 
příležitosti vzniku zadání Celkové  
koncepce vrchu Petřín. 

O přípravě koncepce rozhodla rada 
hlavního města Prahy v prosinci roku 
2019. Daná studie vznikne za účasti 
širokého spektra odborníků z řad  
vodohospodářů, krajinářů či  
památkářů. Důležitou součástí  
připravované koncepce Petřína je  
zapojení veřejnosti do celého procesu  
plánování.

Zdroje: 
MHMP, 2020, Komplex zahrad vrchu Petřín

Praha.eu, 2020, Chrám sv. archanděla Michaela na Petříně
Praha.eu, 2020, Zahrada Kinských

Národní muzeum, 2020, Národopisné muzeum Národního muzea
Pražská příroda, 2020, Rybníček pod Petřínkou

ČT 24, 2020, Požár zničil dřevěný kostel sv. Michala v zahradě Kinských. Praha zahájí sbírku na 
obnovu památky 

Zpracovala:
Kancelář participace a Kancelář krajiny zelené infrastruktury, IPR Praha

Doplňující informace:
Zuzana Hamanová  

členka pracovní skupiny pro přípravu zadání, zastupitelka  
Městské části Praha 5, předsedkyně výboru pro územní rozvoj

Foto: 
Jan Malý, IPR Praha

Sledujte aktuální dění: 
www.iprpraha.cz/petrin  

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/petrin_s_knihou/index.html
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1718/chram-sv-archandela-michaela-na-petrine
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/566/zahrada-kinskych
https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/narodopisne-muzeum-narodniho-muzea
http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/vysocany/rybnicek-pod-petrinkou/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3216406-hori-dreveny-kostel-sv-michala-v-zahrade-kinskych-v-praze-na-misto-miri-hasici?fbclid=IwAR3vJwZ3HYR4OgvMGdt6wXHXFvZTqBd9q_FOOHMcmIhydbPEtDgl77A6ovM
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3216406-hori-dreveny-kostel-sv-michala-v-zahrade-kinskych-v-praze-na-misto-miri-hasici?fbclid=IwAR3vJwZ3HYR4OgvMGdt6wXHXFvZTqBd9q_FOOHMcmIhydbPEtDgl77A6ovM
https://www.iprpraha.cz/petrin

