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1. Lobkovická zahrada. V době klimatických změn je třeba upřednostnit veřejný zájem ochrany
přírody před veřejným zájmem vrátit zahradu do její historické barokní podoby. Unikátní
vzniklá biodiverzita je důležitým prvkem pro zachování rovnováhy celého Petřína. Právě
proto, že jde o divokou část lokality, nachází tu mnoho živočišných druhů útočiště a místo
k rozmnožování. Současná, lesu blízká podoba zahrady není atraktivní pro turismus a díky
tomu se jedná o klidovou zónu, tolik potřebnou pro zachování a ochranu flóry a fauny na
celém území vrchu. Jejich funkce a hodnota jsou nenahraditelné. Nynější stav vznikal
přirozeně desítky let. V současnosti je tak důležitější než návrat do historické podoby před 200
lety. Kvůli této nepřirozené proměně by došlo k přilákání milionů turistů/jednorázových
návštěvníků do dosud klidového místa ročně, jako se tomu už děje na jiných místech vrchu.
(Návrh je implementován přímo do Zadání.)
2. Cesty. Ve Velké Strahovské zahradě i na dalších místech apelujeme na to, aby se upustilo od
snahy vytvářet další nové cesty a zpřístupňovat tak přírodní místa. Turistický ruch v případě
vrchu Petřín netvoří jeho skutečnou hodnotu. Tu jsme povinni zachovat po našich předcích i
pro budoucí generace. Vzhledem k přetížení celé lokality turismem již v současnosti žádáme o
trvalé pozastavení všech těchto snah i do budoucnosti. (Návrh je implementován přímo do
Zadání.)
3. Srozumitelnost podkladů. V Zadání je příliš mnoho textu, který se na několika místech
opakuje, a nadměrné množství obecných prohlášení. Zadání má být jasné a srozumitelné. Jeho
současná podoba není pro zpracovatele čitelná a pochopitelná. Z textu je možné pochopit
přípravu Koncepce budoucnosti Petřína, od přístupu tvořit z Petřína turisticky atraktivní
lokalitu, která bude sloužit výhradně k rekreaci, až po přístup vedoucí ke striktní ochraně
zdejší cenné přírody. Není vůbec zřejmé, jaké je zadání vlastníka. Co má být ochráněno a
proč?
4. Stavby. Nesouhlasíme se záměrem stavět na Petříně (zvláště na území Prahy 1) jakoukoliv
další novou kavárnu či místo pro občerstvení. V současnosti se jen kolem horní stanice
lanovky občerstvení prodává na pěti místech (zmrzlina hned u stanice, kavárna je v budově
hvězdárny, kiosek u rozhledny, mobilní zmrzlina/káva před rozhlednou, třípatrová kavárna za
rozhlednou). V úrovni stanice lanovky je restaurace Nebozízek, cestou po vyhlídkové trase
pak další restaurace Petřínské terasy a stánek Petřínské terasy, na konci Vlašské sídlí v
domově sociálních služeb kavárna Taussig, v areálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla

Boromejského je rovněž restaurace a občerstvení přístupné veřejnosti, směrem k Hradu pak v

minimálně posledních 30 let, fungovala péče o Petřín prostřednictvím firem, které své zázemí

areálu Strahovského kláštera dalších několik restaurací a kaváren. Při takovém počtu lze

již mají. (Návrh je implementován přímo do Zadání.)

předpokládat, že návštěvník Petřína hlady a žízní nezemře. Povinností naší generace je
ochránit přírodní hodnotu vrchu do budoucna, nikoliv Petřín rozprodat ve jménu turismu a
zničit vše živé. Současné služby jsou více než dostačující.

8. Voda. Řešit retenci dešťové vody formou zpracování návrhu vhodných míst pro vznik
šetrných ekologických potůčků a jezírek přírodního, nikoli turistického charakteru.
9. Lesy hlavního města Prahy. Stanovit firmě LHMP jasná pravidla pro užívání horní části

5. Zonace. V Zadání má být jasný pokyn ke stanovení zón, které jsou ekologicky cenné a
navazují na EVL, a ke stanovení výčtu a přehledu chráněných druhů, které se na Petříně
vyskytují. V rámci přípravy Koncepce srozumitelně zajistit trvalou ochranu těmto druhům
flóry a fauny tím, že budou jasně stanovena území, která nebudou více zpřístupňována a
jejichž hodnota se nebude zužovat na prosvětlování za účelem pořizování fotografií, k
výhledům apod. Naopak zpracovatel koncepce musí stanovit systém péče, citlivou údržbu a

Lobkovické zahrady. V současnosti LHMP zabírají celou horní cestu, kde tvoří hromady
biologického i jiného odpadu. Jejich činnost by měla probíhat v zadní části cesty a měla by být
jasně ohraničena, např. jednoduchým oplocením prostoru.
10. Dětská hřiště. Svěřit MČ P1 pozemek č. 933/6 tak, aby mohl být v budoucnosti využit jako
hřiště pro větší děti. Společně s již svěřenými pozemky č. 650/1 (dětské hřiště pro mladší děti)
a 950/2 (školní hřiště) bude moci MČ Praha 1 všechny tři pozemky užívat, propojit jejich

nástroje ochrany. Jednotlivé druhy fauny a flóry tvoří celek a jejich výskyty se vzájemně

funkci a zkultivovat pro potřeby zdejších škol, školek i k mimoškolním aktivitám dětí každého

ovlivňují. Tedy každý druh může být velmi cenný pro udržení unikátního biotopu a jeho

věku. Případně by MČ P1 mohla připojený pozemek využít jiným vhodným způsobem pro

rovnováhy. Naopak každý zásah může být pro jeho budoucnost fatální. V posledních

potřeby zdejší hradčanské a malostranské komunity (například umožnit vznik komunitní

desetiletích některé, dříve „kultivované“ části získaly opět přírodě blízký charakter a vyvinula

zahrady či jiným klidovým projektem zkvalitnit život občanů v lokalitě přetížené turismem).

se zde společenstva lesního charakteru. Typickým příkladem je dolní část Lobkovické

Současně jsou zde dvě veřejná WC, která mohou být v rámci zkultivování prostoru opravena a

zahrady, kterou v současné době osidluje několik druhů zvláště chráněných živočichů. Je i

zprovozněna.

jedním z míst s nejvyšším výskytem ohroženého plcha velkého.
11. Péče o zeleň. V zadání Koncepce požadujeme stanovit jasný způsob péče o zeleň. V rámci

6. Veřejná WC. Zajistit dostupnost, provoz a kvalitu současných veřejných WC u Petřínských

Seče trávníků, Péče o keře a Kácení dřevin není zřejmá jasná vize, jaký podíl a jaké péče bude

teras odpovědným subjektem (HMP, MČ Praha 1 nebo nájemcem). Toalet je dost. Veřejná

vycházet vstříc turismu na úkor zachování biodiverzity a původního pestrého biotopu.

WC jsou mimo tuto lokalitu nově u rozhledny a dále na Pohořelci před vstupem z horní části

Navrhujeme vydat se cestou co nejextenzivnější péče na úkor intenzivní. Po vzoru západních

Úvozu na vyhlídkovou cestu, dále jsou v areálu Strahovského kláštera a současně ve všech
restauracích a kavárnách, vyjmenovaných v bodě 4. Další dvě nefunkční WC se nacházejí na
pozemku č. 933/6. Tato stačí opravit a zprovoznit (více v bodě 10). Žádná nová WC nejsou
potřeba. Potřeba je pouze připravit kvalitní navigační systém, kde bude uvedeno, jak daleko
(vzdálenost i čas) se od nejbližších toalet návštěvník nachází. (Návrh je implementován přímo
do Zadání.)
7. Subjekt pečující o Petřín. V rámci péče údržby o vrch požadujeme, aby byly nadále
oslovovány výhradně firmy a společnosti, které disponují vlastním zázemím. Vzhledem
k přírodní hodnotě vrchu Petřín vnímáme investici do nového vlastního zázemí jako
neobhajitelný stavební zásah, navíc za prostředky daňových poplatníků. V novodobé historii,

zemí dávat přednost loukám podporujícím pestrost druhů hmyzu a ustupovat od trávníkových
monokultur. Jako aktuální příklad uvádíme úpravu prostranství kolem kaple sv. Kříže z roku
2020, kde byl z mnoha možností zvolen právě krátký trávník, jenž je mnoho měsíců v roce
zcela suchý.
12. Pohyb psů. Jasně stanovit zóny pro volný pohyb psů. V současnosti jsou v rozporu
informační cedule u vstupů a navigace na chodnících.
13. Orientační systém. Sjednotit, zjednodušit a zviditelnit celkový navigační orientační systém
na celém vrchu.

14. Údržba mobiliáře. Nastavit průběžný systém a harmonogram údržby současného mobiliáře.
Dlouhodobě nefunguje oprava či výměna laviček, odpadkových košů, opěrných zídek a cest,
které jsou leckdy mnoho let v katastrofálním stavu. V případě průběžných oprav a úprav
navrhujeme, aby byly tam, kde to bude možné, nynější asfaltové cesty nahrazeny cestami
mlatovými či použity jiné, k přírodě šetrnější materiály.
15. Vojanovy sady, spol. s r. o. Zapojit firmu Vojanovy sady, spol. s r. o., do vzniku Koncepce.
Tato firma se o malostranskou část Petřína stará přes 30 let a znalosti, vědomosti a zkušenosti
jejích pracovníků jsou velmi cenné. Majitel firmy, doc. Jindřich Pavliš, vyučuje na Fakultě

lesnické a dřevařské ČZU v Praze a desítky let pomáhá při zalesňování území na čtyřech
kontinentech. Právě díky letité praxi jsou Vojanovy sady, spol. s r. o., velkým zdrojem
informací o fungování celého vrchu a jistě pomohou nastavit koncepci tak, aby plnila svůj
účel.
16. Komunikace a spolupráce. Nastavit soubor pravidel, jak lépe komunikovat při péči, údržbě i
změnách na území Petřína mezi všemi dotčenými a zúčastněnými (především mezi HMP a
MČ Praha 1). Na vrchu Petřín či v jeho bezprostřední blízkosti žijí stálí obyvatelé, kterých se
některé zásahy přímo dotýkají. Jako příklad nevhodné komunikace lze uvést pokládku nových
plynových, kanalizačních i vodovodních rozvodů v rámci rozsáhlé rekonstrukce prostoru v
okolí rozhledny v roce 2018. Přípojky byly dotaženy do všech okolních objektů, které jsou v
majetku HMP i soukromé. Objekt svěřený P1 do této investiční akce zahrnut nebyl. Při
realizaci přitom došlo k rozkopání celého území. V domě č. p. 342 žije rodina s malými dětmi
a v roce 2020 tak stále topí dřevem v kamnech a elektřinou. Odpad se odvádí do septiku, který
se musí pravidelně vyvážet.
17. Turismus. V rámci přípravy koncepce zapojit odborníky na turismus a jeho dopady. Čerpat
v rámci dobré praxe zkušenosti z jiných evropských měst, kde se v rámci úprav lokalit
zatížených turistickým průmyslem s tímto fenoménem již počítá. Dobře míněné snahy o
revitalizaci, otevírání a zpřístupňování ploch mají zcela jiný efekt v opuštěných zónách na
okrajích měst či ve vybydlených lokalitách. V místě, které navštíví desítky milionů turistů
ročně, má každý – i minimální – zásah a změna devastační účinky na rovnováhu flóry, fauny.
Dochází tak k trvalému a nevratnému poškození genia loci.

