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Vážení čtenáři, obyvatelé a návštěvníci Prahy 1!

S radostí jsem přivítal další díl Atlasu bez bariér, který je tentokrát zaměřený na přístupnost 
našich parků a zahrad a který – stejně jako předchozí díly – má ambici pomáhat těm z nás, 
kteří se potýkají s pohybovým handicapem. Kteří musejí na rozdíl od většinové společnosti dů-
kladněji plánovat svůj pohyb po městě a vyhýbat se místům s bariérami, kterých si my ostatní 
většinou ani nevšimneme, ale pro osoby s omezením pohybu mohou znamenat velký a často 
nepřekonatelný problém.

Současná situace se samozřejmě s tou, která u nás panovala v době po pádu komunismu, 
nedá vůbec srovnávat a naše hlavní město i my v samotném historickém centru jsme při budo-
vání bezbariérových zastávek a stanic, komunikací, přístupů do budov či přechodů pro chodce 
udělali velký kus práce. Nepodařilo by se to ale bez soustavného tlaku a  velkého nasazení 
nestátních neziskových organizací, které se zaměřují jak na pomoc handicapovaným spoluob-
čanům, tak i na odstraňování bariér v české společnosti všeho druhu.

Za to jim patří zasloužené poděkování a uznání, stejně jako všem, kteří se přičinili o vytvoře-
ní a vydání této tolik přínosné publikace. 

Děkuji prostě lidem, kteří dělají maximum pro to, aby Městská část Praha 1 (a nejen ona) byla 
krásná, přitažlivá, okouzlující a zároveň přívětivá, pohostinná a co možná nejvíce bezbariérová.

Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1

SLOVO ÚVODEM
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Obecné informace

Atlas přístupnosti zeleně na území Městské části Praha 1 volně navazuje na dvě předchozí brožury, 
které přinášely informace o veřejných objektech ve stejném městském obvodu.

Publikace tentokrát mapuje vybrané a pouze veřejně přístupné parky, zahrady a dětská hřiště, opět 
s ohledem na potřeby návštěvníků s pohybovým omezením. Atlas může být proto praktickým a užiteč-
ným průvodcem nejen lidem na vozíku, ale i rodičům s kočárky nebo seniorům.

Informace o přístupnosti areálů jsou pro rychlejší orientaci nejprve vyjádřeny pomocí piktogramů, 
jejichž význam je uveden v následující kapitole.

Vzhledem k tomu, že každý člověk s pohybovým omezením má jiné možnosti a schopnosti, používá 
různé kompenzační pomůcky, jsou jednotlivé areály také slovně popsány v textové části. Na základě 
těchto informací se může každý s nejlepší znalostí vlastních potřeb rozhodnout, zda je pro něho zahrada 
či park přístupný, případně jakou míru dopomoci bude při jeho návštěvě potřebovat.

Strukturovaný popis má vždy několik částí, které pojednávají o přístupových komunikacích, samot-
ném areálu, případném hygienickém zázemí a možnosti parkování v blízkém okolí. 

Informace o hromadné dopravě jsou v textu uvedeny jen orientačně, a to především s ohledem na 
jejich proměnlivost. 

Aktuální obecné údaje o MHD i informace o dopravě z pohledu cestujících s postižením jsou snadno 
dohledatelné na webových stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Přístupnosti 
MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu se na těchto stránkách věnuje kapitola „Bezbariérové 
cestování“ –  http://www.dpp.cz/bezbarierove-cestovani/, kde je k dispozici seznam přístupných stanic 
metra a aktuální stav technických zařízení. Odkaz rovněž nabízí poučení o garantovaných nízkopodlaž-
ních spojích a zvláštní lince H1 zajišťujících přepravu osob s omezenou schopností pohybu na vozících. 
Další užitečné informace poskytne cestujícím vyhledávač spojení http://spojeni.dpp.cz/, kde uživatel na-
lezne údaje o přístupnosti hledané tramvajové zastávky včetně ilustrační fotogra� e.

Pro lepší orientaci jsou texty vybaveny přehlednou mapkou, jejíž legenda odkazuje na vstupy a dů-
ležitá místa v areálu či v těsné blízkosti. Šedou barvou jsou v mapě vyznačeny cesty se zpevněným po-
vrchem (např. dlažba, beton, asfalt), světle hnědá barva označuje cesty nezpevněné a přírodní stezky.

Zmapované zahrady, parky, dětská hřiště i objekty uvedené v předchozích publikacích jsou současně 
prezentovány na internetových stránkách Městské části Praha 1 (http://www.bezbarierova1.cz/), kde se 
informace průběžně aktualizují.

Ikony použité v mapkách

  Dětská hřiště

 Doporučený vstup – vstup relativně bezbariérový

 Méně vhodný vstup – vstup s překonatelnou bariérou

 Nevhodný vstup – vstup s bariérami

OBECNÉ INFORMACE
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VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM

Vysvětlivky k použitým piktogramům

Objekt přístupný
• Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část 

alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Ná-
vštěva je možná bez předchozí domluvy.

• Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř 
objektu mají sklon při délce do 3 metrů maxi-
málně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 
8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, 
platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých 
dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.

• Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici 
samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou mini-
málně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny 

– šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s ploši-
nou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

• Pokud se jedná o  objekt s  toaletami pro ve-
řejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. 
(viz vysvětlivky níže) nebo v  případě, že jsou 
všechny ostatní požadavky na  přístupnost 
naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta 

– WC II. (viz vysvětlivky níže).
• Povrchy a sklon komunikací v objektu a  jeho 

bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují 
pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístup-
nosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňují-
cích piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný
• Přístupná je jen část objektu nebo objekt ne-

naplňuje některé z  požadavků uvedených 
u objektu přístupného. Popis nesplněných po-
žadavků je uveden v textu.

• Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem 
i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů 
maximálně 16,5 %, při délce do  9 metrů maxi-
málně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimál-
ně 110 cm.

• Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. 
Výška prahů je maximálně 7 cm.

• Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, 
vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 
110 cm.

• Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 
70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloub-
ka 90 cm. Informace o  nosnosti jsou uvedeny 
v doplňujícím textu.

• Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. 
Vzhledem ke  stávající přístupnosti prostředí 
v  ČR by požadavek na  existenci alespoň WC 
II. u  objektů částečně přístupných znamenal 
přeřazení velké části objektů k objektům nepří-
stupným.

• Před vstupem do objektu je maximálně jeden 
schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístup-
nosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňují-
cích piktogramů a textu.

Objekt obtížně přístupný nebo nepří-
stupný

• Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť kom-
plikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístup-
nosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňují-
cích piktogramů a textu.

Park, zahrada
• Exteriérové veřejné prostranství, z důvodu 

proměnlivých klimatických a technických 
podmínek se uvádí bez kategorie.

Doplňující piktogramy

Obtížný povrch
Piktogram se nachází jen u  objektů, u  kte-

rých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. 
Obvykle se jedná o  neudržovanou historickou 
dlažbu z  velkých nerovných kostek s  hlubokými 
spárami. Podrobnější informace uvádíme v  dopl-
ňujícím textu.

Obtížný sklon
Nakloněný terén v  bezprostředním okolí 

objektu (včetně chybějících a  nevyhovujících ná-
jezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňu-
jícím textu.
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Bezbariérový vstup hlavním vchodem
Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který 

umožňuje vstup do  přístupného nebo do  částeč-
ně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme 
v  doplňujícím textu). V  případě, že je u  vstupu 
do  částečně přístupného objektu 1 schod, pikto-
gram je potlačený.

Bezbariérový vstup bočním vchodem
Boční vchod umožňující bezbariérový přístup 

nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem 
vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace 
o  jeho umístění, parametrech a  způsobu obsluhy 
(v  některých případech je k  jeho použití potřeba 
asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

Schody
Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím tex-

tu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; 
+3 ,-1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi 
je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. 
V případě, že po překonání několika schodů do části 
budovy je přístup do dalších pater možný jen po dal-
ších schodech ve  větším počtu, nachází se v  textu 
upozornění: „schodiště”. Pokud se u objektu s tímto 
piktogramem doplňující text nenachází, v  objektu 
jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich 
překonání nebo možnosti je obejít.

Točité schodiště
Schodiště, které velmi komplikuje dopomoc 

k jeho překonání – např. zužující se schodové stup-
ně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pod-
hledy atp.

Výtah
Běžně použitelný výtah (samoobslužný pro-

voz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

Plošina nebo výtah jen pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu

Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, kte-
ré neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich 
použití je umožněno osobám s omezenou schop-
ností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto 
zařízení potřeba asistence personálu. Informace 
o  rozměrech, způsobu jejich obsluhy a  u  plošin 
také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

Ližiny nebo rampa
Ližiny nebo rampa (mobilní i  pevné), které 

slouží obvykle k překonání několika schodů. Větši-
nou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňu-
jícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampu 
a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.

Úzké dveře nebo průjezdy
Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí 

i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

Přístupná toaleta - WC I.
• Nachází se v  dámských toaletách (případ-

ně v  dámských i  pánských) nebo je umístěna 
samostatně.

• Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy k  ní 
jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem 
ven z kabiny.

• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 160 cm x 
hloubka 160 cm.

• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je 
minimálně 80 cm.

• U  mísy jsou madla, toaletní papír je v  dosahu 
osoby sedící na míse.

• Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro pod-
jetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není 
omezený dalším zařízením toalety.

V  případě, že se toaleta zamyká, informace o  způ-
sobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta - WC II.
• Nachází se v  dámských toaletách (případ-

ně pánských) nebo je umístěna samostatně
• Vstupní dveře kabiny i  všechny přístupy k  ní 

jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem 
ven z kabiny.

• Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 140 cm x 
hloubka 140 cm. Manipulační prostor musí být 
umístěný proti dveřím.

• Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je 
minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění 
na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

Obtížně přístupná nebo nepřístupná toa-
leta - běžné WC

Toaleta není upravena pro použití osobami s ome-
zenou schopností pohybu.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM
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Alšovo nábřeží, Praha 1 
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Park se rozkládá na nábřeží Vltavy u Mánesova mostu podél budov Rudol� na na jedné stráně a Vysoké 

školy uměleckoprůmyslové na straně druhé. Z nenápadné zelené plochy je skvělý výhled na Pražský hrad.

Přístupové cesty
Nejbližší tramvajová zastávka Staroměstská je částečně přístupná. Přilehlý přechod je bezbariérově 

upravený. Na něj navazuje chodník s mozaikovou dlažbou, který vede podél průčelí budovy UMPRUM 
do části parku po levé straně Mánesova mostu. Přechod na trase má sklopený obrubník. U mostu není 
místo pro přecházení.

Druhá část parku za budovou Rudol� na je od tramvajové zastávky obtížněji přístupná. Trasa vede přes 
travnatý parter s nízkými živými plůtky na náměstí Jana Palacha, který na straně u parčíku nemá sklopený 
obrubník (obrubník výška 14 cm). Prostranství u budovy Rudol� na je dlážděné hrubou dlažbou. 

Areál
Celý areál parku je v rovině, bez výraznějších sklonů a bez oplocení. Obě samostatné plochy tvoří trav-

natá pole oddělená cestami převážně s mozaikovým a mlatovo-štěrkovým povrchem. 

1. ALŠOVO NÁBŘEŽÍ
Staré Město
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V  parku za  budovou UMPRUM je kolmá pěšina nejblíže mostu opatřena hrubou štípanou dlažbou. 
Podél nábřeží s kovaným zábradlím (výška 108 cm) jsou pod stromovou alejí rozmístěné lavičky. Na konci 
parku (ve směru do ulice Platnéřská) je schodiště (-3, -3, -3 schody). Dominantou plochy je pomník Jana 
Palacha (Dům syna a Dům matky).

Část parku u Rudol� na má solitérní výsadbu stromů s růžovým záhonem a sochou Josefa Mánese. Ka-
várna Mánes, vsazená pod mostním obloukem, není bezbariérově přístupná. Přilehlou terasu odděluje 
od plochy parku +1 schod (výška 10 cm). 

Na koci parku u křížení ulic Alšovo nábřeží a Na Rejdišti je pouze částečně snížený obrubník (výška 
4 cm) a chybí přechod pro chodce. Protilehlý nájezd na chodník při nároží budovy Rudol� na je již bezba-
riérově upravený.

Z parku se směrem na náplavku svažuje úzký chodník s mozaikovou dlažbou a vozovka s hrubou his-
torickou dlažbou v táhlém podélném sklonu 6 %. Přístup na chodník je komplikovaný, po nerovném hli-
nitém povrchu kolem stromu.

Park je volně přístupný veřejnosti po celý rok. 

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování
K dispozici jsou dvě vyhrazená stání v podzemních garážích s vyznačeným přístupem spojovací 

chodbou přímo k výtahu do Rudolfina, při vjezdu je třeba nahlásit obsluze návštěvu Rudolfina.
Dvě vyhrazená parkovací stání jsou umístěna na povrchu na parkovišti vpravo od hlavního vstu-

pu Rudolfina.

1. ALŠOVO NÁBŘEŽÍ
Staré Město

10 B1
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Čelakovského sady, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Čelakovského sady přiléhají k budově Národního muzea z jižní a východní strany, mezi ulicemi Vinohrad-

ská, Škrétova a Mezibranská. Současný stav parku není příliš reprezentativní, vzhled sadů rovněž nepříznivě 
ovlivňuje rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce muzea.

Přístupové cesty
Přímý výstup do sadů z vestibulu metra po pravé straně budovy Národního muzea je po víceramen-

ném schodišti. 
Od výtahu, který ze stanice ústí na uliční úroveň při Vinohradské třídě, lze projít z důvodů stavebních 

prací pouze podél průčelí muzea, zadní trasa je uzavřena. Přístupová cesta má proměnlivý povrch z mozai-
kové dlažby, žulových kostek, asfaltu a betonu. Místy se objevuje příčný (až 5 %) i podélný sklon (až 10 %).

Mozaiková dlažba před budovou muzea přechází při vstupu do sadů v asfaltový povrch místy s příčnými 
spárami. Obvodová i středová cesta stoupá dále parkem v táhlém sklonu (6–10 %).

Z ulice Mezibranská vede do parku přechod se sníženým obrubníkem, na nároží jsou však výrazné ne-
rovnosti povrchu.

2. ČELAKOVSKÉHO SADY
Nové Město

15 B1
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Do jihovýchodního cípu areálu sestupuje dlouhé schodiště (-18 schodů), které navazuje na neupravený 
přechod (obrubník výška 8–10 cm) z ulice Škrétova. Schodiště lze obejít, cesta se však prudce svažuje (sklon 
až 17 %). 

Areál
Travnatými plochami parku s neuspořádanou výsadbou stromů a keřů prochází asfaltové cesty s míst-

ními nerovnostmi a podélným sklonem (až 10 %). Podél středové trasy, která vede od budovy Národního 
muzea průchodem pod magistrálou do ulice Škrétova, jsou rozmístěné lavičky. Před průchodem odbočuje 
z cesty dvouramenné schodiště (+11, +11 schodů) do ulice Legerova.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není součástí areálu. Veřejné toalety ve stanici metra Muzeum jsou pouze běžné se 

vstupem z podesty mezi dvěma schodišti.

Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání se nacházejí při křížení ulice Wilsonova a Václavského náměstí.

2. ČELAKOVSKÉHO SADY
Nové Město

15 B1
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Na Florenci 2116/15, Praha 1
tel.: +420 225 377 577 

www.� orentinum.cz, trojan@pentainvestments.com 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Desfourská zahrada přiléhá na východní křídlo administrativního paláce Florentinum a kompozičně 

navazuje na vnitřní náměstí Piazza. 

Přístupové cesty
Do zahrady vedou z ulice Na Florenci dvoukřídlá vrata (šířka 2x 140 cm), která se otevírají směrem 

do průchodu s hrubší dlažbou. Od průchodu do zahrady strměji stoupá cca 15 m dlouhá cesta (podélný 
sklon až 12 %, příčný sklon až 5 %), jejíž povrch tvoří drobnější žulové kostky. 

Do zahrady lze projít dvěma širokými průchody z vnitřního náměstí Florentina – Piazza, ke kterému 
vede nedaleko vstupu do zahrady, rovněž z ulice Na Florenci, otevřená pasáž v mírném sklonu (4 %), 
s kvalitním povrchem, který tvoří rovná dlažba většího formátu. Hrubé žulové kostky ovšem pokrývají 
krátký úsek chodníku před pasáží (převažujícím povrchem chodníku je mozaiková dlažba).

Areál
Zahrada je v rovině. Travnaté plochy nepravidelných tvarů protínají cesty, jejichž povrch tvoří dlažba 

z malých žulových kostek. 
K dispozici je několik kamenných sedátek zasazených do travnatých ploch a tři žulové lavice, podél nichž 

jsou úzké zpevněné cestičky. Při budově Florentina (na západní straně areálu) je restaurační zahrádka se 
stolky a židlemi, které stojí na větší ploše dlážděné střídavě rovnou dlažbou a pásy s žulovými kostkami.

V zadním západním rohu zahrady je oplocené dětské hřiště, k němuž z dlážděné cesty odbočuje chod-
níček z betonových nášlapných pásů s širokými travnatými mezerami.  Vstup tvoří kovová branka (šířka 
97 cm), která se otevírá směrem ven. Pod herní konstrukcí je písčitá plocha, zbytek hřiště pokrývá tráva.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí zahrady. Využít lze WC s  částečně přístupnou kabinou 

ve spodní úrovni pasáže Florentinum, kterou s ulicí Na Florenci spojuje osobní výtah (automatické dveře 
šířka 106 cm; klec šířka 130 cm, hloubka 210 cm).

Parkování
V ulici Na Poříčí u vstupu do pasáže je umístěno vyhrazené parkovací stání.
V  garážích objektu jsou dvě vyhrazená parkovací stání pro osoby s  omezenou schopností pohybu. 

Z garáží vedou do spodní úrovně pasáže dvoje dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 98 cm, vedlejší křídlo 
šířka 50 cm) za sebou. 

3. DESFOURSKÁ ZAHRADA
Nové Město

11 B2
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Jungmannovo náměstí, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Františkánská zahrada vyplňuje vnitroblok mezi Jungmannovým a Václavským náměstím. Areál vznikl 

při sousedním klášteře karmelitánů s kostelem Panny Marie Sněžné.

Přístupové cesty
Bezbariérový přístup do zahrady je možný z několika směrů, z Jungmannova náměstí, pasáží Alfa z Vác-

lavského náměstí, samostatným vchodem z Jungmannovy ulice, galerií Myšák a pasáží z ulice Palackého. 
Výjimkou je pasáž Světozor (propojující zahradu a Vodičkovu ulici), na jejímž konci je krátké schodiště 

(+6 schodů). 

Areál
Zahrada francouzského typu má pravidelný půdorys rozdělený živými ploty na jednotlivá pole. Cent-

rální barokní altán je obklopený bylinkovými záhony, obvodové zdi porůstají popínavé růže a réva.
Povrch cest v zahradě je rovný, tvořený mozaikovou dlažbou. Pěšiny jsou lemované lavičkami. Součástí 

zahrady je velké dětské hřiště s dvěma vstupy. Pravý vstup a cesta s lavičkami mají povrch z rovné dlažby, 
střední vchod je z nerovné dlažby z valounů. Část hřiště s herními prvky má povrch z litého polyuretanu. 
Vedle laviček (výška 45 cm) je prostor pro umístění vozíku, kočárku. Pítko (výška 110 cm) je umístěné v za-
hradě v blízkosti pravého vstupu. Okolo pítka je povrch z dlažby. Částečně přístupná toaleta je k dispozici 
u vstupu z Jungmannova náměstí. Zahrada je celoročně otevřena a zavírá se jen na noc. 

Hygienické zázemí
Vstup do veřejných WC je jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se mechanicky směrem ven, 

následuje předsíň (šířka 305 cm, hloubka 141 cm) se vstupy na oddělení. Částečně přístupná toaleta je 
umístěna v oddělení WC ženy, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 79 cm) se otevírají mechanicky směrem 
dovnitř předsíně (šířka 345 cm, hloubka 147 cm) oddělení. Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 79 cm; 
kabina šířka 140 cm, hloubka 212 cm) je proti vstupu na oddělení. U všech dveří chybí madlo, uvnitř kabi-
ny je prostor vedle mísy zúžený (šířka 73 cm), v době mapování baterie umyvadla nefunkční. WC mísa je 
vybavena dvěma sklopnými madly. Kabina je uzamčená, klíč je k dispozici u okénka obsluhy.

Parkování
Nejbližší vyhrazené stání je umístěno v ulici Jungmannova.

4. FRANTIŠKÁNSKÁ ZAHRADA
Nové Město
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Pražský hrad, Praha 1
tel.: +420 224 372 435 

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Jižní zahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. Komplex tvoří  tři celky – 

největší zahrada Na Valech a dvě menší, Rajská a Hartigovská. Vzájemně propojené areály nabízí z něko-
lika vyhlídkových teras překrásné pohledy na Prahu.

Přístupové cesty
Přístup do zahradního komplexu je možný z III. nádvoří Pražského hradu Jiřskou ulicí nebo z opačného 

směru ulicí Na Opyši. Na obou trasách je však potřeba počítat s výrazným táhlým sklonem komunika-
ce (až 18 %) a hrubou historickou dlažbou. Z  III. nádvoří Pražského hradu vede také do centrální části 
k Plečnikově vyhlídce Býčí schodiště (víceramenné schodiště s podestami v podobě vyhlídkových balko-
nů do zahrady). Výtah není k dispozici.

Vstup do zahrady Na Valech, přes kterou se k Hartigovské zahradě prochází, je u Černé věže na konci 
Jiřské ulice. Přístupová cesta v délce cca 25 m od věže ke vstupní kovové bráně (šířka 2x 140 cm) je dláž-
děná převážně hrubou historickou dlažbou, po straně se táhne pruh dlažby mozaikové, podélný sklon 
(až 7 %) je v kombinaci s příčným (až 4 %). Od vstupní brány prochází zahradou Na Valech páteřní cesta 
ze žulové dlažby, která v celé své délce mírně klesá až k Plečnikově vyhlídce, z níž vede do Hartigovské 
zahrady soustava schodišť.

Areál
Hartigovská zahrada není bezbariérově přístupná. Areál tvoří dvě malé terasy, které se rozkládají pod 

opěrnou zdí zahrady Na Valech. Spojené jsou krátkým schodištěm. Na horní větší terase stojí barokní 
hudební pavilonek. 

Povrch zahrady tvoří mlat s jemným štěrkem.
Zahrada je v současnosti (6/2016) uzavřená  z bezpečnostních důvodů.

Hygienické zázemí
Součástí zahrady Na Valech je pouze běžné WC  u románského sklepení Starého královského paláce, 

ke kterému vede krátké schodiště (-4, +2 schody). Nejbližší upravené WC s přístupnou kabinou se nachá-
zí na  III. nádvoří Pražského hradu, vpravo od vchodu do katedrály sv. Víta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici. 

5. HARTIGOVSKÁ ZAHRADA
Malá Strana
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Chotkova, Praha 1 – Hradčany
tel.: +420 224 372 435

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Areál, původně zvaný Lidová zahrada, byl prvním veřejným parkem v Praze. Rozkládá se pod Králov-

ským letohrádkem mezi Chotkovou ulicí a ulicí Mariánské hradby. Přestože současný stav samotného 
parku není nejlepší, výhled z východního okraje sadů na město je velmi působivý.

Přístupové cesty
Směrem od Královského letohrádku a nejbližší stejnojmenné tramvajové zastávky klesá ulicí Marián-

ské hradby k parku chodník s mozaikovou dlažbou (sklon až 10 %). Do neoplocených sadů dále směřuje 
asfaltová odbočka s výrazným sklonem (až 16 %) v délce cca 3 metry.

Areál
Asfaltové cesty v  parku jsou koncipovány do  vzájemně provázaných okruhů. Menší, vnitřní okruhy 

parku navazující na  přístupovou komunikaci mají sklony cest minimální. Podél jižní strany sadů však 
vede k vyhlídkovému místu trasa, která nejprve značně klesá, pak naopak strmě stoupá (sklon až 25 %). 
Asfaltový povrch cest je místy narušený jemnými prasklinami.

K ústřední parkové scenérii – jezírku a pomníku Julia Zeyera – odbočuje betonová stezka (sklon 13 %) 
s nekvalitním povrchem, na niž navazuje dřevěný mostek nad vodní plochou.

Z východní části sadů vede přes Chotkovu ulici na Letnou široká oblouková lávka s výraznějším sklo-
nem (až 12 %) na koncových částech. Povrch tvoří dřevěný rošt.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není součástí areálu. Nejbližší WC se nachází v sousedící Královské zahradě.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

6. CHOTKOVY SADY
Hradčany

9 A2
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Pražský hrad, Praha 1
tel.: +420 224 372 435

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Jelení příkop je úzká dlouhá rokle s přírodním charakterem, která se rozkládá podél severního průčelí 

paláců Pražského hradu. Údolím podélně protéká regulovaný potok Brusnice.

Přístupové cesty
Jelení příkop má několik vstupů, všechny jsou však bariérové. 
Západní vstup do areálu se nachází v ulici Kanovnická nedaleko tramvajové zastávky Brusnice. Vstupní 

branka je jednokřídlá (šířka 64 cm) a otevírá se směrem ven. Za ní je úzké schodiště, tvořené dřevěným 
roštem s širokými spárami, na které navazuje chodníček ze stejného materiálu. 

Z Prašného mostu se do horní části Jeleního příkopu svažuje cesta ve výrazném sklonu (až 18 %) s ne-
rovnou štětovou dlažbou v délce cca 7 m a z přiléhající zahrady Na Baště sestupuje do areálu víceramen-
né Kyklopské schodiště.

Do dolní části areálu vede na východní straně další vstup z ulice Na Opyši, která má povrch z hrubé 
historické dlažby a táhlý sklon (až 20 %). Za vstupní brankou (šířka 155 cm) s +1 schodem (výška 5–15 cm) 
pokračuje úzká pěšina s nezpevněným povrchem a proměnlivým sklonem.

Areál
Prudké svahy rokle jsou protkané nezpevněnými stezkami, které se napojují na širokou údolní cestu 

vedenou podél potoka Brusnice. Ta má v horní části příkopu povrch ze štětové dlažby, v dolní z rovného 
asfaltu. Obě části jsou propojené tunelem vedeným valem pod Prašným mostem.

Nad horní částí příkopu proti Šternberskému paláci se nachází Masarykova vyhlídka, k níž stoupá opět 
ve výrazném sklonu nejprve cesta se štětovou dlažbou, na niž navazuje prudká nezpevněná pěšina, za-
končená těsně pod vyhlídkou točitým schodištěm (+13 schodů). Vyhlídkové místo s kruhovým půdo-
rysem má štěrkový povrch. V okolí vyhlídky je malá vinice, kterou prochází stupňovitá štěrková cesta 
s několika krátkými schodišti. Je zakončená uzamčenou kovovou brankou.

Park je v letní sezoně veřejnosti zdarma přístupný.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí parku. Nejbližší upravené WC s přístupnou kabinou se nachá-

zí na  III. nádvoří Pražského hradu, vpravo od vchodu do katedrály sv. Víta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není v blízkém okolí k dispozici.

7. JELENÍ PŘÍKOP A MASARYKOVA VYHLÍDKA
Hradčany
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Klárov, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Klárov je svou povahou spíše náměstí než park. Jedná se o otevřené prostranství na Malé Straně s ruš-

nou dopravní křižovatkou, kde se protíná několik tramvajových tratí a linka pražského metra.
Dominantami plochy s parkovou úpravou jsou pomník 2. odboje a památník s okřídleným lvem věno-

vaný československým letcům za druhé světové války v Británii. 

Přístupové cesty
Tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná v obou směrech, přilehlá stejnojmenná stanice 

metra je však zcela bariérová. Protilehlé tramvajové ostrůvky jsou propojené mezi sebou i s chodníky dvě-
ma přechody se sklopenými obrubníky, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. 

Areál
Areál je poměrně dobře dostupný. Od  tramvajové zastávky stoupá směrem k  soše okřídleného lva 

asfaltová cesta (sklon 5 %) s výraznějšími příčnými spárami. Navazující asfaltka mezi pomníky, lemovaná 
lavičkami, je v rovině, stejně jako zatravněná plocha kolem. U pomníku 2. odboje se povrch komunikace 
mění v mozaikovou dlažbu, ve sklonu 6 % stoupá z tohoto místa cesta k upravenému přechodu na Má-
nesův most. Obvodový chodník podél Kosárkova nábřeží i úsek mezi mostem a tramvajovým uzlem jsou 
rovněž opatřeny mozaikovou dlažbou bez obtížnějšího skonu.

Součástí areálu je dětské hřiště.
Klárov je volně přístupný veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici na Kosárkově nábřeží u Mánesova mostu.

8. KLÁROV
Malá Strana
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 9. KRÁLOVSKÁ ZAHRADA
Hradčany

Pražský hrad, Praha 1,
tel.: +420 224 372 435

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Královská zahrada je největší ze zahrad Pražského hradu, od nějž ji odděluje Jelení příkop. Areál, navr-

žený v renesančním slohu, obklopuje dvě jedinečné dobové stavby – Letohrádek královny Anny a Míčov-
nu, k nimž později přibyla v západní části Vila Dr. Edvarda Beneše. 

Ojedinělá je ale i samotná zeleň zahrady. Tvoří ji staleté stromy – kaštany, javory a další nepůvodní 
druhy, které od doby své výsadby na našem území zdomácněly.  

Přístupové cesty
Přístup do zahrady je možný z druhého nádvoří Pražského hradu přes Prašný most, který je po obou 

stranách lemovaný rovnými chodníky s povrchem z mozaikové dlažby. V hlavní vstupní bráně, umístěné 
přibližně naproti vchodu do Jízdárny Pražského hradu, jsou +2 schody. Do zahrady dále pokračuje asfaltová 
cesta. Postranní vstupní brána, která se nachází zhruba 30 metrů blíže k Hradu, je sice bez převýšení, prostor 
za ní je však dlážděný hrubou štípanou dlažbou a směrem do zahrady terén navíc klesá ve sklonu 7 %.  Třetí 
možností je vstup u Belvederu od částečně přístupné tramvajové zastávky Královský letohrádek. Vchod 
tvoří velká dvoukřídlá brána a menší postranní branka (šířka 80 cm). Chodník s mozaikovou dlažbou před 
vstupem má lehčí podélný sklon. Po pravé straně se nachází domek s veřejnými toaletami.

Areál
Areál s  půdorysem dlouhého obdélníku není jednolitý, sestává z  různých oddílů, okolí pravidelných 

parterových částí má volné uspořádání. Celá zahrada se od západní strany mírně svažuje, což se promí-
tá do  lehkého podélného sklonu cest. Ty jsou převážně asfaltové s občasnými prasklinami. Výjimkou je 
prostor před průčelím Letohrádku, členěný na pravidelné záhony mlatovými pěšinami. Z ochozu Belvede-
ru, dlážděného velkoformátovou dlažbou, vede do této části krátká rampa (sklon 8 %, šířka 123 cm, délka 
360 cm) bez madel, která vyrovnává čtyři schody mezi budovou a zahradou.  Dalších šest schodů pak stou-
pá od květinových záhonů se Zpívající fontánou do prostoru s volnějším uspořádáním zeleně. Schodiště lze 
obejít pouze pěšinou s nekvalitním mlatovým povrchem na jižní straně směrem k budově Míčovny. 

Renesanční Míčovna je využívána především pro výstavy výtvarného umění, koncerty a  významné 
společenské události. Hlavní vchod není přístupný, ale do objektu je možný bezbariérový vstup po nové 
lávce (sklon 3 %, šířka 108 cm, délka cca 8 m), která propojuje asfaltovou cestu a  jedno z postranních 
francouzských oken (šířka 2x 70 cm).

Oranžérie ve snížené jižní části zahrady bezbariérově přístupná není. Podél Míčovny k ní vedou dvě 
svažité cesty s velmi hrubou dlažbou a prudkým sklonem (až 20 %)a od Belvederu schodiště.

9 A1-2
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Vstup do skleníku tvoří jednokřídlé dveře (šířka 95 cm), před nimiž je +1 schod (výška 4 cm). Ve dveřích 
je pak prahová kovová lišta (výška 18 – 20 cm). Ze zádveří vedou do interiéru skleníku další dveře (šířka 
95 cm). Vnitřní chodníček (šířka 100 cm) se lokálně výrazně zužuje (šířka 50 cm).

Královská zahrada je volně přístupná veřejnosti od dubna do října.

Hygienické zázemí
Samostatná přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 199 cm) je součástí ve-

řejného WC, které se nachází v objektu u Královského letohrádku. Před vstupem na veřejné toalety je 
vyrovnávací nájezd (sklon 4 %). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 60 cm) a otevírají se mechanic-
ky směrem dovnitř. Během provozní doby bývají otevřená obě křídla. Následují dvě předsíně (1. šířka 
156 cm, hloubka 512 cm; 2. šířka 247 cm, hloubka 198 cm), které oddělují jednokřídlé dveře (šířka 80 cm). 

Kabina se uzamyká na Euroklíč, klíč je k dispozici u pultu služeb. Jednokřídlé dveře do WC jsou označe-
né a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor 
pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 120 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není v blízkém okolí k dispozici. 

9. KRÁLOVSKÁ ZAHRADA
Hradčany
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Petřín, Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Bezmála sedmihektarová Lobkovická zahrada je součástí rozsáhlého komplexu zahrad vrchu Petřína.
Kompozice areálu vychází z podoby terénu severního svahu kopce, na  jehož úpatí stojí Lobkovický 

palác, kde od roku 1974 sídlí německé velvyslanectví v Praze.

Přístupové cesty
Zahrada je velmi obtížně přístupná ze všech směrů. Nejmírnější přístupová cesta vede z Vlašské ulice, 

která směrem od Malostranského náměstí stoupá v  táhlém sklonu (9 %). Přilehlý chodník je místy natolik 
zúžený, že je nutné některé úseky překonat po vozovce s hrubou historickou dlažbou. 

Za Lobkovickým palácem je krátká odbočka se značně porušeným asfaltovým povrchem, která směřu-
je kolem dětského hřiště na širší rovnou, ale nezpevněnou cestu v dolní části zahrady. Cesta vede podél 
vysokého kovového plotu, oddělujícího veřejnosti nepřístupný parterový prostor, jenž navazuje na jižní 
zahradní průčelí paláce. Z ní dále do svahu v ose budovy prudce stoupají pouze přírodní stezky.

10. LOBKOVICKÁ ZAHRADA
Malá Strana
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Z vrchu Petřína vedou do zahrady dvě cesty s dlouhými schodišti. 

Jistou možností je přístup po vrstevnici ze sousedních zahrad Seminářské a Velké strahovské, podrob-
nosti jsou uvedeny níže v popisu areálu.

Areál
Rozsáhlá zahrada, jejíž bezmála celé území je ponecháno v přírodním rázu, je po obvodu oplocená ka-

mennou zdí. Výrazně svažitý areál je protkaný nezpevněnými úzkými stezkami, které se z dolní přístupové 
cesty v ose Lobkovického paláce klikatí směrem k vyhlídkovému místu nad Seminářskou zahradou, jehož 
součástí je skupina laviček. Od něj cestičky pokračují opět v intenzivním sklonu (až 20 %) na vyhlídkovou 
trasu s pomníkem Jaroslava Vrchlického. Ta je hlavním pěším tahem se zpevněným asfaltovým povrchem 
a mírným sklonem, který po vrstevnici kopce spojuje sousedící zahrady Seminářskou a Velkou strahovskou. 
Vstupy na obou stranách tvoří široké průchody v obvodové zdi, od nichž cesta přilehlými areály pokračuje. 
Vzniká tak dlouhá vycházková trasa vedoucí ze zahrady Nebozízek přes zahradu Seminářskou, Lobkovickou 
a Velkou strahovskou (po cestě Raoula Wallenberga) až k Úvozu, kterou nepřerušují schody, nicméně je 
třeba počítat s výraznými sklony příčnými i podélnými a poruchami asfaltového povrchu.

K vyhlídkovému místu (zídka výška 92 cm) mezi pomníkem Jaroslava Vrchlického a vstupem do Velké 
strahovské zahrady odbočuje z páteřní trasy krátká asfaltka s prudkým sklonem (až 20 %). 

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí zahrady. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici.

10. LOBKOVICKÁ ZAHRADA
Malá Strana
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Velkopřevorské náměstí 485/4, Praha 1
tel.: +420 257 530 824

www.maltezskyrad.cz, gpb@smom.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Maltézská zahrada přiléhá k Velkopřevorskému paláci. Vstupní prostor je otevřený, zbytek areálu, jehož 

součástí je mohutný památný platan při jižní obvodové, tzv. Lennonově zdi, je pro veřejnost v součas-
nosti uzavřený. 

Přístupové cesty
Ke vstupu do zahrady vede podél Velkopřevorského náměstí rovný chodník s mozaikovou dlažbou. 

Na nároží s Lázeňskou je však výrazné zúžení (šířka 80 cm) a příčný sklon (8 %). Přilehlá vozovka má po-
vrch z hrubé historické dlažby. 

Vstupní brána je umístěna v  Lennonově zdi. Je dvoukřídlá (šířka 2x 52 cm) a otevírá se směrem dovnitř. 
Ve stupu je +1 schod (výška 12 cm, hloubka 17 cm) a dřevěný práh (výška 3 cm). Zvonková signalizace 
není k dispozici. 

Areál
Zahrada je v rovině a má jednoduchá rozvržení – velká travnatá plocha je lemovaná úzkou cestou z be-

tonových dlaždic, která se při západním okraji rozšiřuje a tvoří venkovní obdélníkovou terasu u zadního 
traktu Velkopřevorského paláce. Kavárna v tomto místě je dočasně uzavřena.

Do severozápadního cípu zahrady zasahuje část kostela Panny Marie pod řetězem, který je spolu s pa-
lácem a budovou převorství s konventem součástí rozsáhlého areálu Řádu maltézských rytířů.

Kostel má vchod z ulice Lázeňská. Mezi dvěma gotickými věžemi se nachází vstupní dvoukřídlé brány 
(šířka 2x 95 cm), které se otevírají do prostorného přístřešku (portiku). Do nádvoří vede další dvoukřídlá 
brána (šířka 2x 80 cm) s -1 schodem (výška 10 cm, hloubka 32 cm, šířka 159 cm). Ke vchodu do kostela 
prochází středem nádvoří  dlážděný chodník (šířka 168 cm) s rovným povrchem. V jeho okolí jsou záhony 
a vzrostlé stromy. Tento prostor je pro veřejnost otevřený celoročně.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí zahrady ani nádvoří kostela. 

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je umístěno na  Maltézském náměstí. Chybí u  něj však nájezd 

na chodník, vozovka má povrch z hrubé historické dlažby.

11. MALTÉZSKÁ ZAHRADA
Malá Strana
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Nosticova, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Nosticova zahrada je malý parčík v sousedství malostranské Kampy, s níž je spojena můstkem přes 

Čertovku. Z mostku je vidět mlýnský náhon i dřevěné kolo.

Přístupové cesty
Nejbližší tramvajová zastávka Hellichova (před kostelem Panny Marie Vítězné) v ulici Karmelitská ve smě-

ru z Malostranského náměstí je částečně přístupná. Přilehlý přechod je bezbariérově upravený, povrch ulice 
však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. Protilehlá tramvajová zastávka je rovněž částečně 
přístupná a je umístěna blíže k Újezdu. K zahradě vedou od zastávky ulice Hellichova a Nosticova. Na celé 
přístupové trase je třeba počítat s hrubou historickou dlažbou. Chodníky jsou v celé lokalitě většinou  úzké 
a některé úseky je možné překonat pouze po silnici, provoz je však obvykle velmi mírný.

Mostek, který vede přes Čertovku z parku Kampa, nejprve stoupá a na druhém konci klesá ve sklonu 
až 10 %. 

Areál
Z ulice Nosticova vede do zahrady dvoukřídlá vstupní brána (šířka 2x 140 cm), od níž se cesta v délce 

cca 20 m svažuje ve sklonu 7 %.
Nevelký areál tvoří travnatá plocha s několika stromy a mramorovou sochou. Obvodová pěšina má as-

faltový povrch s prasklinami a nerovnostmi (boulemi). Po krajích je rozmístěno několik laviček určených 
k relaxaci.

Zahrada je volně přístupná veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází v ulici Nosticova mezi křížením s ulicemi Pelclova a Helli-

chova. Chodník v tomto úseku není, v okolí je třeba počítat s nerovnostmi povrchu.

12. NOSTICOVA ZAHRADA
Malá Strana
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Strahovské nádvoří 1, Praha 1
tel.: +420 233 107 704 (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)

www.strahovskyklaster.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Vyhlídkové místo s vinicí a Opatská zahrada jsou součástí klášterního komplexu na Strahově. Oba are-

ály nabízejí svým návštěvníků překrásný výhled na město. 

Přístupové cesty
Přístup k areálu kláštera a dále k vyhlídce je z křižovatky ulic Strahovská a Pohořelec. Ze Strahovského 

nádvoří, které má povrch z velmi nerovné historické dlažby, vede po levé straně chrámu Nanebevzetí 
panny Marie dvoukřídlá kovová brána (šířka 2x 100 cm) na asfaltovou cestu. Ta se směrem ke vstupům 
do zahrady a níže položené vyhlídky svažuje (sklon 10 %). 

Obtížnější dostupnost je stejnou asfaltovou cestou z opačného směru, tedy od vchodu do Velké stra-
hovské zahrady v ulici Újezd. Podstatně výraznější stoupání (sklon až 20 %) navíc komplikují hrubé ne-
rovnosti povrchu.

Areál
Poměrně malá Opatská zahrada se rozprostírá na rovné terase pod budovou konventu. Vstupní brána 

je dvoukřídlá (šířka 2x 165 cm) a otevírá se směrem dovnitř. V současnosti má areál komerční využití jako 

13. OPATSKÁ ZAHRADA A VYHLÍDKA S VINICÍ
Hradčany
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letní restaurace s působivou vyhlídkou na Prahu. Povrch pěšin tvoří udržovaný mlat. Při okraji zahrady 
je vyvýšená dřevěná terasa (výška 8 cm) bez nájezdu, na níž jsou umístěné restaurační stolky s židlemi. 
Několik stolů je k dispozici i kolem kašny pod terasou na mlatovém povrchu.

Vstup na vyhlídku tvoří dvoukřídlá brána (šířka 2x 100 cm), která se otevírá směrem do areálu. Celá plo-
cha vyhlídky má mírný podélný sklon (max. 7 %) a povrch z mozaikové dlažby, místy porušené. V zadním 
cípu je k dispozici dalekohled (okulár výška 142 cm). Podél opěrné zdi sousedící Opatské zahrady stojí 
několik laviček. Pod vyhlídkovou plošinou roste na čtyřech malých terasách vinná réva.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí areálů. Využít lze WC s částečně přístupnou kabinou na Stra-

hovském nádvoří.
Toaleta je umístěna vpravo od hlavního vstupu do Strahovské knihovny. Vstup do objektu je jedno-

křídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se směrem ven a  vedou do  společné předsíně, kterou zužuje 
pult (průjezd šířka 80 cm). Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 
157 cm) má přístup k míse WC z pohledu od vstupních dveří zprava (šířka 93 cm). WC mísa je vybavena 
jedním sklopným a jedním pevným madlem. Dveře nejsou vyznačeny symbolem přístupnosti.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici. Vjezd do areálu kláštera je pouze na zvláštní 

povolení vlastníka.

13. OPATSKÁ ZAHRADA A VYHLÍDKA S VINICÍ
Hradčany
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Pařížská, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Malý travnatý parčík s několika šeříky a bronzovou sochou Mojžíše od Františka Bílka mezi sebou svírají 

ulice Pařížská a Maiselova.

Přístupové cesty
Nejbližší tramvajová zastávka Právnická fakulta v ulici 17. listopadu je částečně přístupná. V rámci MHD 

lze využít také autobusovou linku 194 provozovanou nízkopodlažními vozidly (midibusy). Zastávka spo-
je se nachází v ulici Široká.

Areál
Zelená plocha není přístupná pro veřejnost, ze všech stran ji obklopuje metrový živý plot. Široké chod-

níky po celém obvodu parčíku jsou dlážděné mozaikovou dlažbou. K posezení lze využít tři lavičky umís-
těné na chodníku v Maiselově ulici, který má lehký podélný sklon (max. 5 %). Propojovací cesta pro pěší 
mezi oběma přilehlými ulicemi stoupá z Maiselovy do Pařížské ve sklonu 7 %. 

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází v ulici Pařížská při křížení s Širokou ulicí.

14. PARČÍK U STARONOVÉ SYNAGOGY
Josefov
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SOCHA FRANTIŠKA SKORINY



Jelení, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Přístupový chodník od  částečně přístupné zastávky tramvaje Brusnice s  přiléhajícím bezbariérově 

upraveným přechodem má horší kvalitu asfaltového povrchu. Sloupy veřejného osvětlení navíc způso-
bují místní zúžení průchodu (šířka min. 82 cm).

Přístupové cesty
Parčík je rozvržen jako celistvá travnatá plocha s nepravidelnou výsadbou stromů a keřů. Obvodová cesta 

má asfaltový povrch a pouze mírné stoupání či klesání (sklon max. 4 %). Dominantou parku je socha bělo-
ruského humanisty a vědce Františka Skoriny, v jejíž blízkosti jsou v trávě podél cesty rozmístěné lavičky. 

Spodní parková pěšina, na kterou navazuje dlouhé víceramenné schodiště do Černínské ulice a Nové-
ho Světa, klesá ve výraznějším sklonu (až 8 %). Její povrch opět tvoří asfalt.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí parku. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

15. PARČÍK V JELENÍ ULICI
Hradčany
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Klárov, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Malý parčík, který se nachází úhlopříčně přes Klárov pod Starými zámeckými schody, má tichou atmo-

sféru.

Přístupové cesty
Tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná v  obou směrech, přilehlá stejnojmen-

ná stanice metra je však zcela bariérová. Protilehlé tramvajové ostrůvky jsou propojené mezi sebou 
i s chodníky dvěma přechody se sklopenými obrubníky, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je 
třeba překonat koleje. 

Park je od tramvajové zastávky poměrně dobře dostupný, chodník má převážně povrch z mozaikové 
dlažby, přerušený krátkými úseky s hrubou dlažbou. Přechod přes ulici Valdštejnská má sklopené obrub-
níky na obou stranách.

Areál
Centrální travnatá plocha je osázená několika stromy a ozdobená sochou dívky s holubicí. Obvodo-

vá cesta, lemovaná lavičkami s dobrým přístupem, má asfaltový povrch s nepravidelnými nerovnostmi 
a kombinaci mírného podélného sklonu (do 6 %) se sklonem příčným (až 5 %). Obtížný sklon (16 – 20%) 
má úsek odbočující z obvodové pěšiny ke Starým zámeckým schodům, na němž je výrazná propadlina 
v asfaltovém povrchu, kterou lze obejít.

Park je volně přístupný veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není součástí parku. Nejbližší veřejné toalety se nachází v dolní části ulice Na Opyši. 

Přístupový chodník z Klárova má příčný (3,5 %) i podélný sklon (8 %). Před vstupními dveřmi je nájezd 
(sklon 18 %, délka 103 cm). Upravená kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 149 cm, hloubka 153 cm) je 
součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 2x 93 cm) a otevírají se me-
chanicky dovnitř. V předsíni (šířka 133 cm, hloubka 386 cm) je zúžený průchod (šířka 75 cm). Neoznačené 
jednokřídlé dveře do kabiny WC se otevírají směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny 
je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa a je vybavena dvěma 
sklopnými madly. 

Parkování
Nejbližší vyhrazené stání je umístěno v  ulici Valdštejnská. 

16. PARK HOLUBIČKA
Malá Strana
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ostrov Kampa, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Kampa je malý ostrov, který od Malé Strany oddělil umělý vltavský kanál Čertovka. Výstavbou Čertovky 

se umožnila regulace průtoku vody pro mlýny, z nichž se do současnosti tři dochovaly. Jedním z nich je 
Sovův mlýn, kde dnes, po rozsáhlé rekonstrukci a moderní dostavbě, sídlí muzeum se sbírkami výtvar-
ných děl 20. století. Park Kampa slouží k relaxaci zejména rodinám s dětmi a zároveň je místem konání 
venkovních kulturních akcí. 

Přístupové cesty
Přestože samotný park je převážně v rovině bez výraznějších komplikací, přístup do něj je poměrně problema-

tický. Kampa je obklopená malostranskými uličkami s hrubou historickou dlažbou. Chodníky jsou většinou  úzké 
a některé úseky je třeba překonat po silnici, provoz je však obvykle velmi mírný.  Nejbližší tramvajová zastávka 
Hellichova (před kostelem Panny Marie Vítězné) v ulici Karmelitská ve směru z Malostranského náměstí je čás-
tečně přístupná. Přilehlý přechod je bezbariérově upravený, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba 
překonat koleje. Protilehlá tramvajová zastávka je rovněž částečně přístupná a je umístěna blíže k Újezdu. Od za-
stávky vedou k parku ulice Hellichova a Nosticova, dále trasa pokračuje přes Nosticovu zahradu, od jejíž vstupní 

17. PARK KAMPA
Malá Strana
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brány se cesta svažuje ve sklonu 7 %. Ze zahrady s asfaltovými pěšinami vede přes Čertovku do parku Kampa 
mostek se sklonem až 10 %.

Přístup do jižního cípu parku je možný ulicí Říční, která směrem k Újezdu mírně stoupá, chodníky s vý-
razným příčným sklonem jsou natolik úzké, že je nutné část trasy překonat po silnici s hrubou dlažbou. 

Areál
Podlouhlý areál s  rozsáhlými travnatými plochami a solitérní výsadbou stromů je celý v  rovině bez 

významnějších sklonů. Pěšiny jsou asfaltové s občasnými prasklinami. Výjimkou je úsek u Lichtenštejn-
ského paláce, kde cesta s hrubým dlážděným povrchem od zástavby v ulici Na Kampě směrem do parku 
stoupá v mírném sklonu 5 %.  

Posezení na lavičkách a krásnou vyhlídku na řeku i Karlův most nabízí prostor u východní cihlové zídky 
(výška 97 cm) mezi Lichtenštejnským palácem a Sovovým mlýnem. Vstup do přilehlé restaurace je z to-
hoto místa bariérový (-25 schodů).  Lepší přístup je přes dvůr Sovova mlýna, který je však opatřený velmi 
hrubou dlažbou, navíc je zde sklon až 8 %.

Součástí parku je otevřená výtvarná dílna Salla Terrena ve dvou oddělených objektech a dětské hřiště.
Park Kampa je volně přístupný veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 183 cm, hloubka 199 cm), která se nachází v blízkosti 

Sovova mlýna, je umístěná v objektu hygienického zázemí s nevhodně řešenou rampou před vstupem. 
Strmá přímá rampa (sklon 15 %, šířka 175 cm, délka 350 cm) bez madla má povrch z dlažby. Vstupní jed-
nokřídlé dveře (šířka 93 cm) se otevírají směrem ven a vedou do předsíně (šířka 162 cm, hloubka 271 cm). 
Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 93 cm). Toaletní mísa 
je vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není v blízkém okolí k dispozici. 

17. PARK KAMPA
Malá Strana
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Lannova, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Park, který svírají ulice Lannova, Nové Mlýny a nábřeží Ludvíka Svobody, býval donedávna vcelku nezá-

živným místem. V roce 2008 tu proběhla rozsáhlá rekonstrukce, díky níž získal areál svěží podobu atrak-
tivní pro všechny generace. 

Přístupové cesty
Nástupiště nejbližší tramvajové zastávky Dlouhá třída v Revoluční ulici je částečně přístupné pouze ve 

směru k náměstí Republiky, v opačném směru je zastávka bariérová.
Nedaleko náměstí Republiky však staví autobusy zvláštní linky H1 zajišťujících přepravu osob s ome-

zenou schopností pohybu. Po rovném chodníku s upravenými nájezdy lze pak od zastávky pokračovat 
až k parku.

Celý park je oplocený. Má celkem osm vstupů s širokými brankami, čtyři z ulice Lannova a čtyři z ná-
břeží Ludvíka Svobody.  Všechny vstupy jsou bez převýšení, pouze k brance zcela vpravo v ulici Lannova 
vede sedm schodů. 

Areál
Vnitřní rovná plocha parku je rozdělená na tři vzájemně opticky sice navazující, ale provozně oddě-

lené celky. 
Cesty, které lemují udržované trávníky se záhony růží v západní části, mají střídavě dlážděný a mlatový 

povrch.  Vybrané mlatové plochy jsou pak určeny pro petanque.
Středový prostor u správcovského domku (kde je možné si vypůjčit sportovní náčiní) a altán s šacho-

vým stolkem na  protější straně jsou chráněné proti dešti i  slunci plachtami. Vprostřed parku se také 
nacházejí veřejné toalety s přístupnou kabinou.

Východní část vyplňuje soustava hřišť.
Pro návštěvníky jsou k dispozici dvě pítka (výška 62 cm), obě umístěná na hlavních dlážděných ces-

tách. Po celé ploše parku jsou pravidelně rozmístěné lavičky.

Hygienické zázemí
Vstup do objektu toalet je umístěn vlevo, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 90 cm) se otevírají mechanic-

ky směrem dovnitř předsíně (šířka 307 cm, hloubka 288 cm), přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 
90cm; kabina šířka 192 cm, hloubka 204 cm).

Parkování
Čtyři vyhrazená parkovací stání se nacházejí při křížení ulice Lannova a U Nemocenské pojišťovny.

18. PARK LANNOVA
Nové Město
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Hradčanské nám., Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Park vyplňuje střed západní části Hradčanského náměstí. Malá zelená plocha se vzrostlými stromy 

nabízí kolemjdoucím na trase mezi Pohořelcem a Pražským hradem prostor pro odpočinek. 

Přístupové cesty
Přístupové cesty k parku vedou ze všech směrů Hradčanského náměstí po hrubé dlažbě. Celé pro-

stranství se směrem od Schwarzenberského paláce k Salmovskému mírně svažuje, na trasách vedoucích 
do parku se proto vyskytuje sklon příčný i podélný, popřípadě jejich kombinace. 

Po  obvodu celé parkové plochy je chodník bez nájezdů s  proměnlivou výškou obrubníku (výška 
6–15 cm). Asfaltový povrch je místy značně poničený. 

Areál
Dominantou parčíku je barokní mariánský sloup, kolem nějž stojí na  rovné asfaltové ploše skupina 

laviček. Památkově chráněný objekt prochází v současnosti důkladnou rekonstrukcí. 
Většinu parkové plochy pokrývá trávník s volnou výsadbou stromů a keřů.
Při jižní straně parku vede směrem od Toskánského paláce k sloupu rovná cesta, která se v polovině 

větví. Odbočka v mírném podélném sklonu (max. 6 %) protíná příčně parkovou plochu až k jejímu sever-
nímu okraji. Povrch obou cest opět tvoří asfalt.

Park je volně přístupný veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Veřejné toalety nejsou součástí parku. Nejbližší upravené WC s  přístupnou kabinou se nachází 

na III. nádvoří Pražského hradu, vpravo od vchodu do katedrály sv. Víta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání se nachází těsně vedle parkové plochy před budovou Šternberského paláce. 

19. PARK NA HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ
Hradčany
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Smetanovo nábřeží, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Dominantou malého parčíku na Smetanově nábřeží je novogotický pomník Františka I. neboli Kranne-

rova kašna. Klidová zóna na rušném nábřeží nabízí hezký výhled na Hradčany.

Přístupové cesty
Parčík s nízkým kovovým oplocením má dva vstupy, oba ze Smetanova nábřeží. Blízká tramvajová za-

stávka Národní divadlo je částečně přístupná. Přilehlý přechod je bezbariérově upravený. Celá lokalita je 
v rovině bez výraznějších sklonů. Široký přístupový chodník má povrch z mozaikové dlažby.

Obě vstupní kovové branky do parčíku jsou dvoukřídlé (šířka 2x 95 cm) a otevírají se směrem dovnitř.

Areál
Kolem centrálního pomníku je oválná travnatá plocha, po obou stranách parku jsou pak kruhové kvě-

tinové záhony. Travnatý ovál vymezuje mlatovo-štěrková cesta ve tvaru podkovy. Po jejím obvodu v zad-
ní části parčíku jsou k dispozici lavičky.

Postranní části parku nabízejí rovněž posezení na lavičkách pod vzrostlými stromy.
Celá plocha parku je v  rovině, problém pro návštěvníky na  vozíku může představovat nezpevněný 

mlatovo-štěrkový povrch cest.
Park je volně přístupný veřejnosti po celý rok (listopad-březen: 8:00 – 18:00; duben-říjen: 7:00 – 22:00).

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není součástí areálu. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. 

20. PARK NÁRODNÍHO PROBUZENÍ 
Staré Město
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Petřín, Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Petřínské sady na vrcholu Petřína tvoří Růžový sad, Květnice a prostranství u rozhledny, ze které se pak 

otevírá působivý pohled na celou metropoli.

Vstup
Přístup do sadů je ze všech směrů poměrně komplikovaný. Z Újezdu cesty na vrchol Petřína strmě 

stoupají, některé mají místy nezpevněný povrch. Lanová dráha na Petřín je bariérová (více informací viz 
Seminářská zahrada). 

Ze strahovské strany vede na vrcholovou část Petřína z ulice Šermířská (kde lze na neznačené ploše 
parkovat osobní vozidlo) prudší přibližně třicetimetrová cesta s  hrubším dlážděným povrchem, která 
stoupá ve sklonu až 13 %. Dále už pokračují rovné asfaltové pěšiny.

Táhlé stoupání (sklon až 14 %) a hrubá historická dlažba komplikuje i přístup první třetinou Strahovské 
ulice vedoucí od Strahovského kláštera. Zbytek cesty na vrcholovou pláň má mírnější sklon (max. 10 %). 
Asfaltový chodník je však bez nájezdu (obrubník výška 4 – 7 cm) a místy má výrazný příčný sklon (až 7 %). 
Povrch přilehlé vozovky také tvoří asfalt, automobilový provoz je zde velmi mírný, tento úsek lze tedy 
případně absolvovat po kraji silnice.

Areál
Růžový sad se nachází na rovné vrcholové pláni kopce Petřína mezi Hladovou zdí a barokním opevně-

ním. Zahrada je rozdělena na tři kompoziční celky. První z nich je rozárium, druhou je část mezi stanicí 
lanovky a cestou k rozhledně, třetí část pak tvoří trvalková zahrada Květnice. 

Vlastní rozárium má tvar rozevřeného vějíře a roste zde velké množství keřových i pnoucích růží. Ně-
které záhony jsou lemované modře kvetoucí šantou. Povrch cest v sadu je převážně asfaltový, pouze 
v některých úsecích, zejména v okolí Štefánikovy hvězdárny a v parterovém prostoru mezi horní stanicí 
lanovky a parkem u rozhledny střídá asfalt dobře spárovaná dlažba ze žulových kostek. Pěšiny jsou le-
mované lavičkami.

Přístup do sousedící trvalkové zahrady Květnice je bariérový. Od Růžového sadu se svažuje cesta s vý-
razným sklonem (až 14 %). Před vstupem do Květnice jsou -4 schody, další zahradní kamenné schůdky 
pak oddělují jednotlivé úrovně jejího terénu. Povrch cestiček je převážně štěrkový, v některých místech 
jsou zúžené průjezdy. Květnici si lze alespoň prohlédnout i z vyhlídkové terasy rozária.

Část sadů mezi Hladovou zdí, stanicí lanovky a cestou k rozhledně je oproti ostatnímu terénu snížená. 
V  blízkosti stanice lanovky vyrovnává převýšení cesta s  prudkým sklonem (až 20 %) a  hrubší žulovou 
dlažbou, na druhé straně je schodiště. Tento parterový prostor lze vlevo obejít po rovném asfaltovém 
chodníku, který odbočuje doprava k průchodu v Hladové zdi a dále k rozhledně.

21. PETŘÍNSKÉ SADY 
Hradčany/Malá Strana

13 A1

69



Za zdí asfaltová cesta v délce 20 m výrazně klesá (sklon až 16 %) do prostranství s rozhlednou zrca-
dlovým bludištěm a chrámem sv. Vavřince. I další cesty v tomto areálu mají převážně asfaltový povrch, 
místy se objevuje sklon (max. 12 %). Do sousedící Velké strahovské zahrady vede v severozápadním cípu 
schodiště. Schody jsou i na pěšině, která za budovou bludiště klesá do Seminářské zahrady. 

Hygienické zázemí
Toaleta v horní stanici lanovky je pouze běžná, částečně přístupná kabina je k dispozici až v suterénu 

Petřínské rozhledny. 
Hlavní vstup do objektu rozhledny je na úrovni přízemí dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 67 cm, 

vedlejší křídlo šířka 72 cm), které se otevírají směrem ven. Do suterénu jezdí výtah (dveře šířka 60 cm; 
klec šířka 106 cm, hloubka 153 cm) se zmenšenou manipulační plochou v místě nástupu (šířka 139 cm, 
hloubka 122 cm), dveře jsou pouze šachetní, otevírají se mechanicky směrem ven. Provoz výtahu zajišťu-
je na vyžádání obsluha. K dispozici je užší ortopedický vozík, který projede dveřmi výtahu.

K  vedlejšímu vchodu na  úroveň suterénu vede těsně kolem rozhledny vlevo svažitá cesta ukončená 
schodištěm (- 5 schodů). Přístup je možný (vlevo i vpravo) delší objízdnou trasou (sklon 3 %, délka 100 m). 
Před vedlejším vstupem do objektu je rampa (sklon 23 %, šířka 197 cm, délka 147 cm) s povrchem z beto-
nové dlažby, bez madla. Manipulační plocha před vstupními dveřmi je dostatečná. Vstup je jednokřídlými 
dveřmi (šířka 88 cm), otevírají se mechanicky směrem dovnitř. Vedlejší vstup otevře na požádání obsluha.

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; šířka 148 cm, hloubka 140 cm) má minimální rozměry, 
ale vyhovující dispozici. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je dostatečný (šířka 82 cm). WC mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Parkování
Vyhrazená parkovací stání jsou až u Strahovského stadionu, přibližně 1 km od Růžového sadu. 

21. PETŘÍNSKÉ SADY 
Hradčany/Malá Strana
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22. RAJSKÁ ZAHRADA
Hradčany

Pražský hrad, Praha 1
tel.: +420 224 372 435 

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Jižní zahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. Komplex tvoří  tři celky – 

největší zahrada Na Valech a dvě menší, Rajská a Hartigovská. Vzájemně propojené areály nabízí z něko-
lika vyhlídkových teras překrásné pohledy na Prahu.

Přístupové cesty
Přístup do zahradního komplexu je možný z III. nádvoří Pražského hradu Jiřskou ulicí nebo z opačného 

směru ulicí Na Opyši. Na obou trasách je však potřeba počítat s výrazným táhlým sklonem komunika-
ce (až 18 %) a hrubou historickou dlažbou. Z  III. nádvoří Pražského hradu vede také do centrální části 
k Plečnikově vyhlídce Býčí schodiště (víceramenné schodiště s podestami v podobě vyhlídkových balko-
nů do zahrady). Výtah není k dispozici.

Vstup do Rajské zahrady vede přes zahradu Na Valech. Její vchod se nachází u Černé věže na konci Jiř-
ské ulice. Přístupová cesta v délce cca 25 m od věže ke vstupní kovové bráně (šířka 2x 140 cm) je dlážděná 
převážně hrubou historickou dlažbou, po straně se táhne pruh dlažby mozaikové, podélný sklon (až 7 %) 
je v kombinaci s příčným (až 4 %). 

Přístup do Rajské zahrady přes schodiště (+4 schody) z Hradčanského nádvoří je dlouhodobě uzavřen. 
Za uzamčenou bránou sestupuje do areálu dlouhé dvouramenné schodiště.

Areál
Od vstupní brány se zahradou Na Valech táhne páteřní cesta z hrubší mozaikové dlažby, která nejprve 

k Plečnikově vyhlídce mírně klesá a dále k Rajské zahradě naopak stoupá (sklon max. 7 %).
Rajská zahrada tvoří západní oddíl komplexu a plynule (bez převýšení) navazuje páteřní trasou na za-

hradu Na Valech. Úvodní prostor s několika lavičkami má povrch z žulové dlažby. Dominantním prvkem 
celku je kamenná mísa zasazená na velké středové ploše oseté trávou, která je orámovaná rovněž dláždě-
nými cestami. V polovině obě postranní cesty dělí schody (vpravo +1 schod, vlevo +2 schody). Zadní část 
zahrady tvoří dlouhé schodiště, které vede k uzavřené bráně na Hradčanské náměstí.

Hygienické zázemí
Součástí zahrady Na Valech je pouze běžné WC  u románského sklepení Starého královského paláce, 

ke kterému vede krátké schodiště (-4, +2 schody). Nejbližší upravené WC s přístupnou kabinou se nachá-
zí na  III. nádvoří Pražského hradu, vpravo od vchodu do katedrály sv. Víta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici.
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23. SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA
Malá Strana

Petřín, Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Zahrada leží na východním svahu Petřína, vpravo od lanové dráhy (při pohledu zezdola). Z několika 

míst areálu se otevírají působivé rozhledy na Staré Město, Malou Stranu a Hradčany.

Přístupové cesty
Z vrchu Petřína zahrada prakticky přístupná není. Na trasách vedoucích od Petřínského bludiště jsou 

schodiště. Komplikovaná je dostupnost i z Lobkovické zahrady, která je sama o sobě svažitá a bariérová.
Ze sousedící zahrady Nebozízek vede do areálu pod či nad lanovou dráhou několik spojek. Nejpřízni-

vější z nich je asfaltová cesta s mírnějším sklonem (do 8 %) pod stanicí Nebozízek. O něco níže je dlážděný 
chodník a pod ním asfaltka, které však už mají výraznější sklon (až 15 %). Těsně nad dolní stanicí lanovky 
propojuje obě zahrady mostek, přístupová cesta k němu ze strany Nebozízku je opět svažitá (sklon 14 %) 
s žulovou dlažbou.

Nejlépe jsou sady dostupné z  ulice Hellichova pod Petřínem, blízko níž se nachází tramvajová za-
stávka Újezd. Chodník s mozaikovou dlažbou a sníženými obrubníky v místech pro přecházení směrem 
do spodní části areálu stoupá v  táhlém sklonu (8–14 %).

Areál
Rozsáhlá zahrada má převážně charakter ovocných sadů, jejichž části vymezuje nepravidelná síť cest. 

Ty mají, s výjimkou několika úzkých pěšin, asfaltový povrch s místními poruchami či spárami. Na sad 
navazuje v horní části území s porosty lesních dřevin, kterým se proplétají neupravené přírodní stezky. 
V obou oblastech však mohou mít cesty, vzhledem k situování zahrady ve svahu Petřína, výrazný sklon 
(až 25 %). Týká se to také chodníku s žulovou dlažbou podél dělící zdi sousedící Lobkovické zahrady. Tato 
severní trasa je navíc na obou svých koncích, pod Petřínským bludištěm nahoře a nad kostelem Panny 
Marie Vítězné dole, zakončená soustavou schodišť. 

Příznivější sklon (2–8 %) má pouze vrstevnice s asfaltovým povrchem propojující bariérovou stanici 
lanovky Nebozízek a vstup do Lobkovické zahrady. V polovině trasy se při cestě nachází malá studánka 
s vydlážděným okolím a naproti ní přímý vstup do restaurační zahrádky (vrátka šířka 140 cm), jejíž povrch 
tvoří jemný štěrk.

Nejlepší, avšak ne optimální dostupnost, má spodní část sadů s fontánou a velkým dětským hřištěm, 
kolem nějž jsou rovné cesty s žulovou dlažbou. 

Lanová dráha na Petřín je zcela bariérová. Přístupová cesta z ulice U Lanové dráhy ke spodní stanici 
stoupá ve výrazném sklonu (až 17 %), místně v kombinaci se sklonem příčným (až 15 %).  Povrch tvoří 
hrubá dlažba, která před vchodem přechází v  dlažbu mozaikovou. Vstupní dveře spodní stanice jsou 
dvoukřídlé (šířka 2x 72 cm) a otevírají se směrem dovnitř.
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23. SEMINÁŘSKÁ ZAHRADA
Malá Strana

Z vestibulu vede schodiště (-12 schodů) k nástupišti, jehož sklon je řešen dalším stoupajícím schodiš-
těm s širokými stupnicemi, ze kterého se vstupuje do vozu. 

Výstup v mezistanici Nebozízek je opět pouze soustavou schodišť (-15, +21, +8, +8, +7, +12 schodů).
V  horní stanici Petřín kromě schodiště při nástupišti další schody do  vestibulu nejsou. Z  vestibulu 

do Růžového sadu vedou dvoje dvoukřídlé dveře (šířka 2x 76 cm, 2x 84 cm). Povrch cest kolem horní 
stanice je asfaltový s prasklinami. V druhém směru k nástupu do lanovky vedou rovněž dvoukřídlé dveře 
(2x 84 cm) se zvonkovou signalizací (výška 154 cm).

Hygienické zázemí
Součástí hygienického zázemí dětského hřiště ve spodní části zahrady je přístupná toaleta, umístěná 

ve správcovském domku. Jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř.
Kabina je umístěna v oddělení WC ženy, vstup je vpravo, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 84,5 cm) se 

otevírají mechanicky směrem dovnitř. Přístup je přes předsíň (šířka 307 cm, hloubka 288 cm).  Přístupná 
toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 192 cm, hloubka 202 cm) neobsahuje přebalovací pult.

U restaurace Nebozízek v sousední stejnojmenné zahradě je pouze běžné WC. U vstupu jsou +3 scho-
dy, vedle nichž je prudký betonový nájezd (sklon 15 %).  Dveře toalet jsou jednokřídlé (šířka 84 cm) a ote-
vírají se směrem do velké předsíně.

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je umístěno v ulici Újezd před křížením s ulicí Vítězná. Chybí u něj 

však nájezd na chodník, přilehlá frekventovaná vozovka má povrch z hrubé historické dlažby.
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24. SLOVANSKÝ OSTROV
Nové Město

Slovanský ostrov, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Slovanský ostrov v sousedství Národního divadla je přitažlivým vycházkovým místem pro svou no-

blesu i velmi atraktivní výhledy na okolní město, řeku i další ostrovy.  Patří mezi vyhlášená společenská 
a kulturní centra, v reprezentativní budově paláce Žofín se konají plesy a koncerty. 

Přístupové cesty
Slovanský ostrov má pouze jeden bezbariérový vstup, a to z Masarykova nábřeží, po němž vede tram-

vajová trať. (Všechna nástupiště nejbližší zastávky Národní divadlo jsou částečně přístupná, navazující 
chodníky jsou kvalitně dlážděné a vcelku rovné.)

Přístupová cesta na ostrov vede přes obloukovou lávku s mírným sklonem 3,5 % nahoru i dolů. Asfal-
tovou silnici na lávce lemují po stranách široké chodníky s mozaikovou dlažbou.

Druhou, avšak bariérovou možností, jak se dostat na ostrov, je projít čerstvě zrekonstruovanou budo-
vou Mánesa a výtahem v zadním traktu se spustit přímo do jižní části parku v blízkosti dětského hřiště. 
Od výtahu vede na ostrov schodiště se šesti stupni.
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Areál
Palác Žofín dělí park na dvě poloviny. Směrem k severní špici ostrova, svázané dvouramenným kamen-

ným schodištěm, se rozprostírá plocha s  intimnějším rázem. Kolem pomníku Boženy Němcové vedou 
rovné asfaltové cesty s odbočkami na nepřístupné náplavky, kde jsou půjčovny lodiček a šlapadel. Ti, co 
se na náplavky nedostanou, mohou si alespoň vychutnat okouzlující vyhlídku u kamenného schodiště 
na panorama Hradčan.

Na druhé části ostrova, kde se nachází zahradní restaurace, dětský vláček a hřiště, se střídají rovné mla-
tové a dlážděné povrchy.  Horší dlažba s mírným sklonem je pouze před vstupem do zahradní restaurace. 
Po celém parku jsou podél cest umístěné lavičky.

Restaurace je umístěná v  přízemí paláce Žofín. Přístup do  venkovní části restaurace je přes rampu 
(sklon 16 %, šířka 1700 cm, délka 130 cm). Přímo před rampou nahoře jsou dvoukřídlé dveře (hlavní kří-
dlo šířka 80 cm, vedlejší křídlo šířka 85 cm). Vstup do vnitřní části restaurace je přes dvoukřídlé dveře 
(hlavní křídlo šířka 75 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm).

Hygienické zázemí
Běžné hygienické zázemí se nachází v suterénu pod altánem mezi zahradní restaurací a dětským hři-

štěm. Toalety s přebalovacím pultem jsou bariérové, vede k nim příkré zatočené schodiště. Součástí hy-
gienického zázemí v Paláci Žofín je přístupná toaleta (dveře šířka 89 cm; šířka 302 cm, hloubka 180 cm; 
pevná madla jsou ukotvena do podlahy s odsazením od zdi 35 cm), která se nachází po pravé straně 
v chodbě naproti hlavnímu vstupu.

Parkování
Parkování je možné přímo na ostrově vedle paláce Žofín. Přestože je prostor velký, k dispozici tu není 

žádné vyhrazené místo. Povrch parkovací plochy tvoří hrubá dlažba s velkými spárami.

24. SLOVANSKÝ OSTROV
Nové Město
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25. STŘELECKÝ OSTROV
Staré Město

Střelecký ostrov, Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Střelecký ostrov, který nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je velmi příjemným místem k odpočin-

ku po procházce centrem města. Leží zhruba uprostřed řeky a s oběma břehy Vltavy jej pojí most Legií.

Přístupové cesty
Tramvajová zastávka Újezd na levém břehu Vltavy není bezbariérově přístupná. Pro ty, co zvolí hromadnou 

dopravu, je proto rozhodně výhodnější vystoupit u Národního divadla a pokračovat po pravém chodníku 
mostu Legií. Z mostu sestupuje na jižní část ostrova monumentální kamenné schodiště.  Na protilehlé pravé 
straně (z pohledu od Národního divadla) lze využít volně přístupný výtah s rozměry 110 x 130 cm, k němuž 
vede krátká roštová lávka. Dvoumetrová betonová rampa široká 150 cm vyrovnává převýšení mezi podlahou 
výtahu a okolním terénem ve spodní stanici. Má rovný povrch a mírný sklon 8,5 %.

Areál
Před výtahem se otevírá parkový prostor s mlatovým povrchem a travnatými ostrůvky. Po stranách 

jsou jednoduché lanové prvky s přírodním vzhledem, určené dětem.
Podobně jako ostrov Slovanský, nabízí i  Střelecký ostrov na  severní špici jedinečné posezení pod 

vzrostlými jírovci s výhledem na hladinu řeky, protější Kampu, Hradčany i budovu Národního divadla 
na pravém břehu.

Minimalistické lavičky stojí na  mlatu nebo v  trávě. Cesty, lemované vzrostlými stromy, jsou téměř 
po celém ostrově opět mlatové, rovné a bez výmolů. Na obtížný povrch v podobě hrbolaté dlažby s vel-
kými kostkami narazí výletník na vozíku pod mostním obloukem, kudy se vstupuje na jižní polovinu os-
trova. V těchto místech se také nacházejí veřejné toalety. Jižní část ostrova je běžné veřejnosti přístupná 
jen ke klasicistní budově bývalé střelnice, dnešnímu sídlu Sportovního klubu Start.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí se nachází pod mostním obloukem. K  objektu vede cesta s  hrubou dlažbou 

a  mírným sklonem (do  5 %). Vstupní dveře jsou jednokřídlé (šířka 116 cm) a  otevírají se směrem do-
vnitř. Ve dveřích je práh (výška 2 cm). Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 140 cm, 
hloubka 163 cm) je samostatná a volně přístupná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené, otevírají se 
mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle 
WC mísy je zúžený (šířka 75 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. 
Masivní nerezové umyvadlo zasahuje do manipulační plochy před WC mísou.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu není k dispozici.
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26. SVATOVÁCLAVSKÁ VINICE
Malá Strana

Staré zámecké schody 6/251, Praha 1
tel.: +420 224 372 435 

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Jedna z nejstarších vinic v Čechách se nachází se ve východní části areálu Pražského hradu mezi Starý-

mi zámeckými schody a ulicí Na Opyši. Dominantou viničního areálu je klasicistní letohrádek Richterova 
vila se třemi gastronomickými provozy.

Přístupové cesty
Průchozí areál má dva vchody. Jeden z nich, lépe, přesto obtížně přístupný, se nachází naproti bráně 

Pražského hradu u Černé věže. Z ulice Na Opyši i Jiřské ulice vedou k vstupu cesty s výrazným sklonem 
(až 18 %) a povrchem z hrubé žulové dlažby. Samotný vstupní prostor je již vcelku v rovině, obrubník 
přilehlého chodníku je nízký (výška 2 – 3 cm). Vstupní brána je dvoukřídlá (šířka 2x 110 cm) a otevírá se 
směrem dovnitř.

Druhý, bariérový vstup je v dolní části vinice z podesty Starých zámeckých schodů, které vedou k Praž-
skému hradu z Klárova. Hned za dvoukřídlou kovovou bránou (šířka 2x 87 cm) stoupá do areálu vícera-
menné schodiště.
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Areál
Celý rozsáhlý areál je obehnán vysokou zdí. Přímo za horním vstupem se otevírá vyhlídkový prostor 

s občerstvením a několika stolky. 
Z něj v ostrém úhlu vybíhají dvě cesty. Horní panoramatický chodník stoupá (sklon až 15 %) po hřebeni 

vinice a nabízí nádherné výhledy na Staré Město a Vltavu. Kolmé pěšiny, které propojují dvě hlavní trasy, 
jsou ve spodních částech zakončeny schodištěm. 

Dolní cesta naopak klesá (sklon 11 - 12 %) podél restaurační pergoly, rozdělující Svatováclavskou vinici 
po celé délce na severní a jižní část, k Richterově vile. U ní se prudce stáčí, přičemž v ohybu vyrovnávají 
větší převýšení nepravidelné schody a výrazný sklon (až 22 %). Víceramenné schodiště je i na dalším zlo-
mu cesty, která pak pokračuje k bráně ze Starých zámeckých schodů.

Všechny povrchy v areálu, s výjimkou části vyhlídkového místa s mlatovým povrchem, tvoří štětová 
dlažba.

 Hygienické zázemí
Hygienické zázemí u ohybu dolní cesty pod Richterovou vilou je pouze běžné. Vede k němu úzké scho-

diště (-5 schodů). Částečně přístupná toaleta je součástí restaurace v Richterově vile (v době mapování 
5/2016 probíhala v objektu rekonstrukce).

Veřejné toalety se nachází také v dolní části ulice Na Opyši. Přístupový chodník z Klárova má příčný 
(3,5 %) i podélný sklon (8 %). Před vstupními dveřmi je nájezd (sklon 18 %, délka 103 cm). Upravená kabi-
na (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 149 cm, hloubka 153 cm) je součástí oddělení WC ženy. Vstupní dveře 
na toalety jsou jednokřídlé (šířka 2x 93 cm) a otevírají se mechanicky dovnitř. V předsíni (šířka 133 cm, 
hloubka 386 cm) je zúžený průchod (šířka 75 cm). Neoznačené jednokřídlé dveře do kabiny WC se oteví-
rají směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy 
je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa a je vybavena dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici.

26. SVATOVÁCLAVSKÁ VINICE
Malá Strana
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27. ŠTERNBERSKÁ ZAHRADA
Hradčany

Hradčanské náměstí 15, Praha 1
tel.: +420 233 090 570 (Národní galerie – Šternberský palác) 

www.ngprague.cz, pavel.piekar@ngprague.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Původně barokní zahrada navazuje na západní průčelí Šternberského paláce. Udržovaný areál s ukáz-

kami české sochařské tvorby 20. století a žulovou kašnou díky své poloze nabízí působivý výhled do hor-
ní části Jeleního příkopu.

Přístupové cesty
Přístupová cesta k Šternberskému paláci se z Hradčanského náměstí prudce svažuje (sklon až 14 %), 

povrch tvoří hrubá historická dlažba. Do areálu paláce se vstupuje velkou kovovou bránou, v níž se 
otevírají menší jednokřídlé dveře (šířka 93 cm), spodní kovová lišta brány tvoří práh (výška 5 cm). 
Na bránu navazuje průjezd ve sklonu (sklon 15 %, délka 16,5 m) s pravidelně rozmístěnými kamennými 
protiskluzovými pásy. V průjezdu je umístěná pokladna (pult výška 108 cm). Průjezd ústí na nádvoří, 
kde se nachází vpravo šatna (pult výška 107 cm) a vstup do expozice, vlevo kavárna, toalety a vstup 
do palácové zahrady.
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Areál
Povrch nádvoří tvoří hrubší kamenná dlažba. Z nádvoří do zahrady paláce vedou dvoukřídlé dveře (šíř-

ka 2x 64 cm; práh výška 5 cm). Na ně navazuje průjezd ve sklonu (sklon 14 %, šířka 228 cm, délka 530 cm), 
zakončený dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 83 cm, vedlejší křídlo šířka 84 cm), které se otevírají 
mechanicky do průchodu. Následuje stísněné zádveří (šířka 182 cm, hloubka 79 cm) a další dvoukřídlé 
dveře (hlavní křídlo šířka 63 cm, vedlejší křídlo šířka 68 cm), otevírají se směrem do zádveří. Dveře těsně 
kopírují dvoukřídlá mřížová vrata, ta se však otevírají opačným směrem do zahrady. 

Pěšiny v zahradě mají nezpevněný štěrkový povrch a tvoří obvod centrální travnaté ploše s dominant-
ním žulovým bazénkem, několika vzrostlými stromy a bronzovými plastikami. Při jižní zdi je štěrková ces-
ta vyvýšená (+7 schodů). Podél severní strany je nižší zídka (výška 86–98 cm), která částečně umožňuje 
výhled do Jeleního příkopu. V zahradě jsou rozmístěné dřevěné stolky se židlemi.

Zahrada je veřejnosti zpřístupněna pouze v rámci vstupného do Šternberského paláce.

Hygienické zázemí
Za stejnými dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 64 cm; práh výška 5 cm), které vedou z nádvoří do zahrady, 

odbočuje prostorná chodba k toaletám. 
Vstupní dveře na toalety jsou dvoukřídlé (hlavní křídlo šířka 56 cm, vedlejší křídlo šířka 58 cm). Vedlejší 

křídlo dveří nelze otevřít! Následuje prostorná předsíň (šířka 130 cm, hloubka 268 cm). Jednokřídlé dveře 
do upravené kabiny WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu 
od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 90 cm). Toaletní mísa 
je vybavena dvěma sklopnými madly. Toaleta je hodnocena jako běžné WC z důvodu zúženého průcho-
du do předsíně.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání se nachází vedle parkové plochy před budovou Šternberského paláce.

27. ŠTERNBERSKÁ ZAHRADA
Hradčany
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28. VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
Malá Strana

Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 
tel.: +420 257 075 707

www.senat.cz,  epodatelna@senat.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Barokní Valdštejnská zahrada patří mezi nejkrásnější pražská odpočinková místa. Nachází se na Malé 

Straně a navazuje na Valdštejnský palác, který je sídlem Senátu České republiky. 

Přístupové cesty
Přístup do zahrady z Valdštejnského náměstí je bariérový. Samotné náměstí má povrch z hrubé histo-

rické dlažby s širokými spárami. Z nádvoří Valdštejnského paláce pak vede do zahrady krátké schodiště 
(-8 a -3 schody). 

Vstup, který vede do zadní části zahrady z Klárova (u bariérové stanice metra Malostranská a stejno-
jmenné částečně přístupné zastávky tramvaje), je podstatně lepší. Avšak i zde je úsek přístupové cesty 
tvořený hrubou historickou dlažbou se sklonem 5 %. V masivní jednokřídlé brance (šířka 90 cm) je ka-
menný práh (výška 4 cm). Dále už pokračuje zahradou pěšina s mozaikovým a mlatovým povrchem.

Třetí vstup Valdštejnské zahrady tvoří dřevěná brána, která ústí do Letenské ulice. V bráně jsou vsa-
zené jednokřídlé dveře (šířka 85 cm) bez prahu. Chodník v Letenské ulici má povrch z mozaikové dlaž-
by s úseky z hrubých kostek u domovních vjezdů. Letenskou ulicí lze projít na Malostranské náměstí 
se zastávkou tramvaje.
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Areál
Zahrada se skládá z několika celků s květinovými záhony, stromořadím jírovců, plastikami a další vý-

zdobou. Středové části dominuje salla terrena (otevřený zahradní sál) s hledištěm umístěným pod širým 
nebem. Prostor je určený pro veřejné hudební a kulturní akce. Po levé straně sally terreny (z pohledu ze 
zahrady) se nacházejí veřejné toalety se samostatnou částečně přístupnou kabinou.

Ještě dále vlevo jsou umístěny voliéry se sovami, na něž navazuje krápníková stěna. Uměle vytvoře-
ná grotta, která patří mezi původní výzdobu zahrady, ukrývá mezi krápníky obličeje lidí, zvířat a dal-
ších bytostí.

Dominantou východní části zahrady (za Valdštejnskou jízdárnou) je rybník s čtvercovým půdorysem 
a umělým ostrůvkem, ozdobeným sochou Herkula. V zahradě se volně pohybují pávi a divoké kachny.

Povrch cest v celém areálu tvoří dobře udržovaný mlat. Celá zahrada je v rovině a bezbariérově přístup-
né jsou skoro všechny její části.

Valdštejnskou zahradu lze bezplatně navštívit od dubna do října. 

Hygienické zázemí
Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 102 cm; kabina šířka 248 cm, hloubka 158 cm) je samostatná 

a nachází se po levé straně sally terreny. Toaleta se uzamyká, pro přivolání obsluhy s klíčem je vpravo 
u dveří k dispozici zvonková signalizace (výška 112 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a oteví-
rají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90°. Přístup k míse z pohledu od vstupu 
do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 91 cm). Toaletní mísa je vybavena 
dvěma sklopnými madly. 

Parkování
Nejbližší vyhrazené stání je umístěno v  ulici Valdštejnská.

28. VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA
Malá Strana
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29. VELKÁ STRAHOVSKÁ ZAHRADA 
Hradčany

Strahov, Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Velká strahovská zahrada se rozkládá na  svažitých i  rovinatých plochách při klášterním komplexu 

na Strahově. Nejníže položené partie rozsáhlého areálu jsou u vstupu z Vlašské ulice, naopak nejvýše 
položená místa přiléhají k Hladové zdi.

Přístupové cesty
Rozlehlá Strahovská zahrada má několik vstupů, všechny jsou však obtížně přístupné. Jedním z nich 

je široká brána v Hladové zdi při Strahovské ulici, z níž odbočuje k vstupu cesta s hrubou dlažbou a vý-
razným sklonem (až 18 %). Zahradou dále do horního sadu pokračuje nerovná písčito-štěrková pěšina. 
Přístup od rozhledny na Petříně je po víceramenném schodišti. Druhá cesta z  tohoto směru se přímo 
napojuje na síť přírodních stezek.

Méně obtížný přístup má níže položený sad ve východní části areálu se vstupem z ulice Úvoz, která 
se směrem od Pohořelce svažuje (sklon až 8 %). Chodník má povrch z mozaikové dlažby, před vstupem 
do zahrady však chybí sjezd (obrubník výška 3 - 6 cm), přilehlá vozovka je dlážděná hrubou historickou 
dlažbou. Široký průchod v obvodové zdi je otevřený, bez brány. Do areálu dále pokračuje asfaltová cesta.

Z protilehlé strany vede do spodního sadu také široký otevřený vstup z ulice Vlašská. Ta směrem k Vel-
ké strahovské zahradě táhle stoupá (sklon 8 – 15 %). 

Do areálu lze rovněž projít po vrstevnici kopce širokým průchodem ze sousední Seminářské zahra-
dy. Areály dělí dlouhé schodiště navazující na Vlašskou ulici, průchod z  jedné zahrady do druhé vede 
bez převýšení přes rovnou schodišťovou podestu. Od vstupu pokračuje Velkou strahovskou zahradou 
po vrstevnici vyhlídková trasa Raoula Wallenberga.

Přístup do níže položeného sadu je také možný ze Strahovského nádvoří, které má však povrch z vel-
mi nerovné historické dlažby. Po levé straně chrámu Nanebevzetí panny Marie vede dvoukřídlá kovová 
brána (šířka 2x 100 cm) na asfaltovou cestu, která se směrem do zahrady výrazně svažuje (sklon až 20 %), 
komplikací jsou i hrubé nerovnosti povrchu.

Areál
Areál má několik koncepčně odlišných celků. K hornímu sadu s nezpevněnými cestami přiléhá z jiho-

východu oblast s  lesním charakterem, čemuž odpovídá i povaha úzkých přírodních pěšin s prudkými 
sklony a hrubými nerovnostmi. Nezpevněná stezka vede i k vyhlídkovému místu se sochou Panny Marie 
z exilu, která stojí pod Strahovským klášterem. Na malém vydlážděném prostranství je umístěná kamen-
ná lavička.

Spodní část sadu Velké strahovské zahrady ohraničuje asfaltová cesta, která nejprve od vstupu z ulice 
Úvoz krátce stoupá (sklon 11 %), dále pokračuje bez významnějšího sklonu po vrstevnici až ke křížení 
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s vyhlídkovou trasou Raoula Wallenberga. Ta pak směřuje do Seminářské zahrady, přičemž z ní přibližně 
v polovině odbočuje dlouhé dřevěné schodiště k malému hřišti, zasazeném v sadu na trávě.

Obvodová asfaltová cesta se za křížením dále stáčí a prudce klesá (podélný sklon až 20 %, příčný skon 
až 5 %) ke vstupu z Vlašské ulice. Zde se v pravém úhlu láme a začíná naopak stoupat (sklon až 14 %) 
severním směrem. Na posledním úseku okruhu, který vede podél zdi při Úvozu, je stoupání nejostřejší 
(sklon až 24 %).

Pítko (výška 103 cm) je umístěné na vydlážděné ploše se skupinou laviček u vstupu z Vlašské ulice.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí zahrady. Využít lze WC s částečně přístupnou kabinou na Stra-

hovském nádvoří.
Toaleta je umístěna vpravo od hlavního vstupu do Strahovské knihovny. Vstup do objektu je jedno-

křídlými dveřmi (šířka 90 cm), otevírají se směrem ven a  vedou do  společné předsíně, kterou zužuje 
pult (průjezd šířka 80 cm). Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 
157 cm) má přístup k míse WC z pohledu od vstupních dveří zprava (šířka 93 cm). WC mísa je vybavena 
jedním sklopným a jedním pevným madlem. Dveře nejsou vyznačeny symbolem přístupnosti.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici. Vjezd do areálu kláštera je pouze na zvláštní 

povolení vlastníka.

29. VELKÁ STRAHOVSKÁ ZAHRADA 
Hradčany
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30. VOJANOVY SADY
Malá Strana

U Lužického semináře, Praha 1 – Malá Strana
 tel.: +420 257 531 839

www.vojanovysady.cz, info@vojanovysady.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Vojanovy sady mají charakter anglického parku a patří mezi nejstarší pražské zahrady. Sady vymezuje 

od jihu k východu ulice U Lužického semináře, na severní straně palác Thurn-Taxisů a Windischgrätzov-
ský, na západě pak kostel sv. Josefa na Malé Straně, který je už součástí kláštera karmelitek. Atrakcí sadů 
jsou volně chovaní pávi.

Přístupové cesty
Poměrně nenápadný vstup vede do Vojanových sadů z ulice U Lužického semináře. Nejbližší tramva-

jová zastávka Malostranská je částečně přístupná, stejnojmenná stanice metra je bariérová. Trasa k par-
ku vede přes světelný přechod se sklopenými obrubníky v ulici Letenská, povrch ulice však tvoří hrubá 
dlažba, navíc je třeba překonat koleje. V ulici U Lužického semináře je chodník s převážně mozaikovou 
dlažbou a kombinací příčného a podélného sklonu (příčný sklon až 5 %, podélný sklon až 4 %), u vstupů 
do objektů na trase jsou na celou šířku chodníku vjezdy s hrubým povrchem a příčným sklonem.

Areál
Samotný areál je z větší části přístupný. Výraznější komplikací pro návštěvníky s omezenou hybností 

je nájezd na chodníku stoupající ke vstupu do sadů, který má povrch z hrubé dlažby a sklon (až 13 %). 
Za vstupní bránou (šířka 2x 160 cm) s kovovou prahovou lištou (výška 3 cm) cesta do zahrady naopak 
prudce klesá (sklon až 16 %) v délce cca 15 m. Povrch tohoto úseku opět tvoří hrubá dlažba. Parkem dále 
pokračují asfaltové pěšiny s občasnými prasklinami. Sklon je většinou mírný, pouze podél severní strany 
u hygienického zázemí cesta výrazněji klesá (sklon až 10 %).

V sadech se nacházejí dvě barokní kaple. Kaple sv. Eliáše v podobě grotty (umělé jeskyně) je obklopená 
trávníkem, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 45 cm) jsou zapuštěné pod úrovní terénu (výška 20 cm), 
prostor přede dveřmi je vysypán štěrkem.  Kolem druhé kaple sv. Terezie z Avily je kruhový prostor s la-
vičkami, opatřený mlatovým a  dlážděným povrchem. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka 2x 65 cm), 
ve dveřích je nízký kamenný práh (výška 2 cm). Obě stavby jsou pro veřejnost otevřené pouze výjimečně.

Široké schodiště (+19 schodů) na jižním konci zahrady vede na vyhlídkovou terasu s lavičkami a růžo-
vými pergolami. Součástí Vojanových sadů je dětské hřiště a rybníček, obklopený lavičkami na mlatovém 
povrchu. Vojanovy sady jsou otevřeny v denních hodinách po celý rok. 
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Hygienické zázemí
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 164 cm, hloubka 184 cm) je součástí nepřístupného 

hygienického zázemí na severní straně sadů vedle dětského hřiště. Před vstupem na hygienické zázemí 
je nevhodně řešená rampa. Přímá jednoramenná rampa (sklon 18 %, šířka 128 cm, délka 430 cm) s jedno-
stranným madlem (výška 103 cm) má hrubý povrch ze žulových kostek. Manipulační prostor nad rampou 
je dostatečný. 

Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 94 cm) a otevírají se mechanicky do stísněné předsíně 
(šířka 319 cm, hloubka 166 cm). Upravená kabina je samostatná, jednokřídlé dveře jsou označené a ote-
vírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro 
vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 82 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním 
pevným madlem. 

Parkování
Nejbližší vyhrazené stání je umístěno v křížení ulic Cihelná a U Lužického semináře.

30. VOJANOVY SADY
Malá Strana
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31. VRCHLICKÉHO SADY
Nové Město

Vrchlického sady,  Praha 1 
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Vrchlického sady se rozkládají před budovou Hlavního (Wilsonova) nádraží mezi ulicemi Opletalova, 

Wilsonova, Bolzanova a Washingtonova. Současný stav parku není příliš reprezentativní, sady nepatří 
k  oblíbeným relaxačním místům, přestože součástí areálu je několik zajímavých uměleckých objektů, 
kubistický kiosek a dětské hřiště.

Přístupové cesty
Park je dobře přístupný z nové odbavovací haly Hlavního nádraží, kam ústí výtah z nástupiště stanice 

metra. Dveře z haly do parku jsou dvoukřídlé a otevírají se automaticky do stran. Bezbariérově navazující 
venkovní prostor má asfaltový povrch.

V ulici Bolzanova, která park vymezuje ze severní strany, je zastávka tramvaje v obou směrech čás-
tečně přístupná. Přechod propojující protilehlé ostrůvky je upravený se sklopenými obrubníky. Povrch 
přechodu však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. Nástupiště jsou opatřena mozaikovou 
dlažbou.

Areál
Podlouhlý areál s rozsáhlými travnatými plochami s listnatými stromy a keři se směrem od hlavní po-

délné osy parku (navazující na Washingtonovu třídu) k ulici Opletalova svažuje. Cesty, kolmé na Opleta-
lovu, mají asfaltový povrch s prasklinami a podélný sklon až 13 %. Sklony podélných pěšin nejsou výraz-
né. Rovná asfaltová plocha je před novou odbavovací halou.

Součástí parku jsou lavičky rozmístěné podél cest a dětské hřiště s hygienickým zázemím.
Vrchlického sady jsou volně přístupné veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
V areálu není přístupná ani částečně přístupná toaleta. Rozměrově nedostatečná toaleta (dveře šířka 

80 cm; kabina šířka 116 cm, hloubka 216 cm) u dětského hřiště má minimální rozměry, ale upravenou 
vybavenost. Před toaletou je nedostatečná manipulační plocha (šířka 113 cm, hloubka 98 cm). Využít lze 
bezbariérové toalety v budově Hlavního nádraží.

Parkování
Tři vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Opletalova před budovou Autoklubu České republiky.
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32. VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Malá Strana

Karmelitská 373/25, Praha 1 
tel.:+420 272 088 350

www.vrtbovska.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Barokní Vrtbovská zahrada italského typu má terasovitý charakter. Nachází se na Malé Straně se vstu-

pem přes Vrtbovský palác z Karmelitské ulice. Zahrada se táhne z nádvoří paláce směrem na jihozápad 
a zařezává se do svahu Petřína. Ze svých teras nabízí skvostný pohled na historickou Prahu.

Přístupové cesty
Karmelitská ulice, v níž se nachází vstup do paláce a dále do zahrady, má po obou stranách chodníky 

převážně s mozaikovou dlažbou. Nejbližší tramvajová zastávka Hellichova (před kostelem Panny Marie 
Vítězné) ve  směru z  Malostranského náměstí je částečně přístupná. Přilehlý přechod má snížené ob-
rubníky, povrch vozovky však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. Protilehlá tramvajová 
zastávka je rovněž částečně přístupná a je umístěna blíže k Újezdu.

Areál
Areál je značně bariérový. Nájezd před vstupem do Vrtbovského paláce má povrch z  hrubé dlažby 

a mírný sklon (4%). Za dvoukřídlou vstupní bránou (šířka 2x 100 cm) je průjezd opět s nerovným povr-
chem. Hrubá dlažba je i na malém nádvoří, kterým podélně probíhá odvodňovací žlab. Do zahrady se 
vstupuje z nádvoří po kamenném schodišti (+9 schodů) přes pokladnu (pult výška 98 cm), umístěnou 
ve východní místnosti sally terreny. Vstupní dveře do pokladny jsou jednokřídlé (šířka 105 cm) a otevírají 
se mechanicky z přístupového schodiště směrem do místnosti. Dále se pokračuje dvoukřídlými dveřmi 
(šířka 2x 62 cm) do sally terreny, kterou od prvního parteru odděluje -1 schod (výška 14 cm). Vrtbovská 
zahrada je rozdělena do tří výškově oddělených teras, které jsou přístupné pouze schodišti. 

Vrtbovskou zahradu lze navštívit od dubna do října. 

Hygienické zázemí
V areálu není přístupná ani částečně přístupná toaleta.

Parkování
Dvě vyhrazená parkovací stání jsou umístěna v křížení ulic Karmelitská a Harantova.
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33. ZAHRADA ČERNÍNSKÉHO PALÁCE
Hradčany

Loretánské náměstí 5, Praha 1
tel.: +420 224 181 111 

www.mzv.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Zahrada přiléhá k boční severní straně Černínského paláce, ve kterém v současnosti sídlí Ministerstvo 

zahraničí ČR. Areál má dva koncepčně oddělené celky, starší geometricky upravenou část a část novou 
s volnou kompozicí. 

Přístupové cesty
Přímý vchod do zahrady se nachází na Loretánském náměstí naproti Loretě. Ke vstupu do zahrady se 

z Loretánské ulice svažuje chodník (sklon až 9 %) s mozaikovou dlažbou, na němž jsou místy výrazná 
zúžení (průjezdová šířka min. 64 cm). Přilehlá vozovka má povrch z hrubé historické dlažby, která před 
vstupní bránou zahrady přechází v nájezd (sklon 8 %) z menších žulových kostek. Na vstupní dvoukřídlou 
bránu (šířka 2x 160 cm) navazuje bez převýšení rovná mlatová plocha před severním průčelím Černín-
ského paláce.

Areál
Hlavní severojižní osa starší části zahrady spojuje velkorysou vyvýšenou terasu Černínského paláce 

a Kaňkův pavilon (oranžerii), přičemž protíná nejprve terasu horního bazénku, za nímž se ukrývá dolní 
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kaskádová kašna. Celý prostor je v mírném svahu, který vyrovnávají krátká schodiště. První z nich, u ba-
zénku, lze obejít postranní pěšinou. 

Terasu paláce s cihlovou dlažbou lemuje schodiště (+7 schodů), které překonává přímá jednoramenná 
rampa (sklon 8,3 %, šířka 169 cm, délka 890 cm) po levé straně. Rampa má drsný povrch a jednostranné 
madlo (výška 94 cm). 

Povrch všech cest v  areálu tvoří udržovaný mlat. Výjimkou je dlážděné prostranství před oranžerií, 
ze kterého směrem nahoru vybíhá v prudším sklonu (až 11 %) cesta ze žulových kostek do novější části 
zahrady. Ta je převážně v rovině a při severní straně bez převýšení navazuje na výškovou úroveň plochy 
před palácem. K dispozici je několik laviček.

Zahrada je pro veřejnost otevřena v denních hodinách od května do října.

Hygienické zázemí
Veřejné hygienické zázemí není součástí zahrady. Využít lze veřejné WC v ulici Pohořelec, č. 111/25 

s  přístupnou kabinou. Vstup do  objektu toalet je mírným nájezdem (sklon 8 %, délka 70 cm), vpravo 
u vstupu je umístěna zvonková signalizace (výška 110 cm). Jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) se otevírají 
mechanicky směrem dovnitř předsíně (šířka 161 cm, hloubka 366 cm). 

Jednokřídlé dveře do WC kabiny jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse 
z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm). 
Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným kratším madlem (délka 59 cm), kotveným 
na boční stěně. Madla mají velkou osovou vzdálenost (77 cm).

Parkování
U vstupu do zahrady je parkovací plocha pro držitele rezidentské karty. Šest vyhrazených parkovacích 

stání se nachází před hlavním vstupem do Černínského paláce.

33. ZAHRADA ČERNÍNSKÉHO PALÁCE
Hradčany
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Pražský hrad, Praha 1
tel.: +420 220 392 111 (Arcibiskupství pražské)

www.apha.cz, apha@apha.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Zahrada Na Baště leží v západní části areálu Pražského hradu, v místě bývalého opevnění. Její součas-

ná moderní úprava ve stylu italských a japonských zahrad pochází z první poloviny 20. století a je dílem 
slovinského architekta Josipa Plečnika.

Přístupové cesty
K zahradě vede široká kovová brána umístěná vedle Arcibiskupského paláce na Hradčanském náměstí. 

Přístup je také možný na východní straně z II. hradního nádvoří průjezdem v paláci. 
Z Jeleního příkopu do areálu stoupá víceramenné Kyklopské schodiště.

Areál
Zahrada je umístěná na zvýšené terase, kam vede kruhové schodiště (+5, +5 schodů). Navazující plo-

cha pravidelně osázená tújemi je vysypána jemným štěrkem.
Střední část s  jezdeckým schodištěm vedoucím k  terase Španělského sálu zabírá trávník s  několika 

stromy. V severozápadním cípu zahrady je malý restaurační pavilon s  venkovní zahrádkou. Do interiéru 
vede +1 schod (výška 14 cm).

Zahrada je volně přístupná veřejnosti po celý rok.

Hygienické zázemí
Upravená kabina se v areálu nenachází, součástí kavárny je pouze běžné WC. Přístupná toaleta (dveře šíř-

ka 80 cm; kabina šířka 170 cm, hloubka 172 cm) je součástí veřejných toalet na III. nádvoří Pražského hradu.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Hradčanském náměstí. 

 34. ZAHRADA NA BAŠTĚ
Hradčany
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U Prašného mostu 3, Praha 1
tel.: +420 224 372 435 

www.hrad.cz, posta@hrad.cz 

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu 
Terasa Jízdárny, inspirovaná barokními zahradami, vznikla v polovině minulého století na střeše hrad-

ních garáží. Těsně přiléhá na budovu Jízdárny Pražského hradu, která se nachází v ulici U Prašného mostu.

Přístupové cesty
Od zastávky tramvaje Pražský hrad s upraveným přechodem směřuje k zahradě rovný chodník s mo-

zaikovou dlažbou.
Přímý, avšak bariérový vstup na terasu, vede z ulice U Prašného mostu. Nachází se vlevo od hlavního 

vchodu do  budovy Jízdárny. Jednokřídlé dveře (šířka 103 cm) se otevírají směrem dovnitř. Za  nimi je 
krátký průchod ke schodišti (+16 schodů), které ústí na terasu a do přilehlé kavárny.

Schodiště lze obejít jízdárenským dvorem přiléhajícím k pravé straně hlavní budovy. Za bránou do dvo-
ra (šířka 2x 176 cm) stoupá v délce 10 m široká vjezdová cesta v podélném sklonu (7–8 %). Její povrch 
tvoří hrubá dlažba ze žulových kostek. Samotná plocha dvora je už v rovině. Mírně opět klesá odbočka 
podél zadní strany Jízdárny, která vede ke vstupní kovové brance (šířka 105 cm) na terasu. Zadní vstup 
je však uzamčený. Branku na vyžádání otevře ostraha objektu. Obousměrná zvonková signalizace (výška 
109 cm) se nachází před hlavním vstupem Jízdárny vpravo.

Areál
Terasa má jednoduché rozvržení, podélně je bez dalšího převýšení rozdělena na  vydlážděnou část 

s rovnou velkoformátovou dlažbou při jižním průčelí Jízdárny a zatravněnou plochu s fontánami, pravi-
delně dělenou cestičkami s mlatovým povrchem.  V rohu zahrady, v blízkosti vstupu z Prašného mostu, 
je umístěná kavárna s venkovním posezením.

Areál je volně přístupný veřejnosti od dubna do října. 

Hygienické zázemí
Částečně přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 140 cm, hloubka 266 cm) se 

nachází za vstupem na terasu. Pod schodištěm (v uliční úrovni) vpravo je vchod k hygienickému zázemí 
jednokřídlými dveřmi (šířka 125 cm), na které navazuje chodba ve sklonu (sklon 8,8 %; šířka 180 cm, dél-
ka 600 cm). Kabina je umístěna za turniketem, kolem nějž umožní průchod personál. Přístup k míse WC 
z pohledu od vstupních dveří je zleva (šířka 72 cm). Mísa WC je opatřena pevným a sklopným madlem.

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání se nachází na Hradčanském náměstí před budovou Šternber-

ského paláce.

 35. ZAHRADA NA TERASE JÍZDÁRNY PRAŽSKÉHO HRADU
Hradčany
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36. ZAHRADA NA VALECH
Hradčany

Jižní zahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. Komplex tvoří  tři celky – 
největší zahrada Na Valech a dvě menší, Rajská a Hartigovská. Vzájemně propojené areály nabízí z něko-
lika vyhlídkových teras překrásné pohledy na Prahu.

Přístupové cesty
Přístup do zahradního komplexu je možný z III. nádvoří Pražského hradu Jiřskou ulicí nebo z opačného 

směru ulicí Na Opyši. Na obou trasách je však potřeba počítat s výrazným táhlým sklonem komunika-
ce (až 18 %) a hrubou historickou dlažbou. Z  III. nádvoří Pražského hradu vede také do centrální části 
k Plečnikově vyhlídce Býčí schodiště (víceramenné schodiště s podestami v podobě vyhlídkových balko-
nů do zahrady). Výtah není k dispozici.

Vstup do zahrady Na Valech se nachází u Černé věže na konci Jiřské ulice. Přístupová cesta v délce cca 
25 m od věže ke vstupní kovové bráně (šířka 2x 140 cm) je dlážděná převážně hrubou historickou dlaž-
bou, po straně se táhne pruh dlažby mozaikové, podélný sklon (až 7 %) je v kombinaci s příčným (až 4 %). 

Areál
Od vstupní brány se zahradou Na Valech táhne páteřní cesta z žulové dlažby, která nejprve k Plečniko-

vě vyhlídce mírně klesá a dále směrem k Rajské zahradě naopak stoupá (sklon max. 7 %).
Po levé straně je nejprve odbočka do zahrad pod Pražským hradem, kam vede soustava schodišť. Dále, 

po stranách Plečnikovy vyhlídky, se pak nacházejí dva oddělené vstupy do Hartigovské zahrady, která se 
rozkládá pod opěrnou zdí zahrady Na Valech. 

Kolmé nebo rovnoběžné vedlejší cesty mají mlatový povrch. Po celém areálu jsou k dispozici lavičky. 
Zahrada Na Valech je volně přístupná veřejnosti od dubna do října. 

Hygienické zázemí
Součástí zahrady Na Valech je pouze běžné WC  u románského sklepení Starého královského paláce, 

ke kterému vede krátké schodiště (-4, +2 schody). Nejbližší upravené WC s přístupnou kabinou se nachá-
zí na  III. nádvoří Pražského hradu, vpravo od vchodu do katedrály sv. Víta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není v blízkém okolí k dispozici.

Pražský hrad, Praha 1
tel.: +420 224 372 435 

www.hrad.cz, posta@hrad.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
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37. ZAHRADA NEBOZÍZEK
Malá Strana

Petřín, Praha 1
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň MHMP)

www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Zahradu Nebozízek ohraničuje na západě Růžový sad, na severu lanová dráha a na jihu Hladová zeď. 
Areál se rozkládá na příkrém svahu propleteném systémem cest, při kterých lze najít několik soch vý-

znamných osobností české kultury. Nejznámější z nich je patrně pomník básníka Karla Hynka Máchy.

Přístupové cesty
Nejlepší, nikoliv však optimální přístupová cesta do zahrady vede z ulice Újezd v blízkosti křižovatky s ulicí Ví-

tězná. Přilehlé přechody mají sice snížené obrubníky, povrch vozovek však tvoří hrubá historická dlažba. Po levé 
straně masivního schodiště se sedmi bronzovými postavami – petřínského památníku obětem komunismu – 
vede strmá cesta (sklon 14 %) s dlažbou ze žulových kostek v délce přibližně 30 metrů do tzv. Jiřinkového sadu. 
Rovnou plochou na úpatí Petřína se záhony cibulovin, letniček a hlíznatých květin podélně procházejí dvě široké 
mlatové cesty až k budově dolní stanice lanovky. Odtud do zahrady Nebozízek stoupá (sklon 14 %) další třiceti-
metrový chodník s žulovou dlažbou, na nějž přímo navazuje systém asfaltových cest. Další možností je vstup ze 
sousední Seminářské zahrady, a to přes mostek nad dolní stanicí lanovky nebo průchodem pod lanovou dráhou 
v blízkosti restaurace Nebozízek. (Podrobnější informace o spojkách mezi areály a lanovce jsou uvedeny v popisu 
Seminářské zahrady.) Přístupová trasa z vrcholu Petřína do horních partií Nebozízku je bariérová. Na rozdvojené 
cestě, která vede od Štefánikovy hvězdárny průchodem v Hladové zdi, jsou v obou směrech schodiště.

Areál
Povahu tras v celé zahradě určuje její poloha ve svahu. Cesty s prudšími sklony (10–17 %) se volně 

klikatí šikmo vrstevnicemi od vrcholu až k úpatí kopce. Mají vesměs asfaltový povrch, místy s výraznými 
poruchami či spárami, zejména v horní části. Vyrovnávací schodiště v dolních partiích areálu lze obejít.

Rovné prostranství je pouze před restaurací Nebozízek u stejnojmenné bariérové stanice lanovky. Pro-
storná vyhlídková terasa, jejíž povrch tvoří mozaiková dlažba, slouží z velké části jako venkovní restau-
rační zahrádka. 

Hygienické zázemí
U restaurace Nebozízek jsou veřejné toalety bez upravené kabiny, přestože je na dveřích uvedený sym-

bol přístupnosti. U vstupu jsou +3 schody, vedle nichž je prudký betonový nájezd (sklon 15 %).  Dveře 
toalet jsou jednokřídlé (šířka 84 cm) a otevírají se směrem do velké předsíně.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání je umístěno v ulici Újezd před křížením s ulicí Vítězná. Chybí u něj však ná-

jezd na chodník, přilehlá frekventovaná vozovka má povrch z hrubé historické dlažby.

13 A1-2

119





38. ZAHRADA V JIRCHÁŘÍCH
Nové Město

ul. Opatovická (vstup pro veřejnost), Praha 1
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)

www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
V centru Prahy se pro veřejnost nově otevírá zahrada u kostela sv. Michala mezi Národní třídou a Spá-

lenou ulicí. Minimalisticky pojatá úprava prostoru působí příjemně a vzdušně.
Přístup do zahrady je však bariérový. 

Přístupové cesty
Povrch ulice Opatovická, kde se nachází vstup do zahrady, tvoří hrubá historická dlažba. Přilehlý chod-

ník s mozaikovou dlažbou je velmi úzký (šířka 57 cm). 
Kovová brána (šířka 115 cm) z ulice V Jirchářích neslouží jako vstup pro veřejnost. Před bránou je po-

vrch ulice dlážděný hrubou historickou dlažbou s proměnlivým sklonem až 8 %.

Areál
Vstup do zahrady tvoří masivní dřevěné dveře vsazené do obvodové zdi.  V jednokřídlých dveřích (šíř-

ka 126 cm), které se otevírají mechanicky směrem dovnitř, je kamenný práh (výška 6 cm, hloubka 25 cm). 
Zvonková signalizace u vstupu není.

Hlavní část zahrady tvoří obdélníková vyvýšená terasa, ke které vede od vstupních dveří zužující se 
chodníček (šířka 90–68 cm) s velkoformátovou dlažbou, na nějž po straně navazuje krátké schodiště (+5 
schodů). Manipulační prostor pod schody je velmi stísněný.

Samotná terasa má jednoduché rozvržení, podélně je bez dalšího převýšení rozdělena na travnatou 
a o něco menší vydlážděnou část s rovnou velkoformátovou dlažbou. Několik solitérních stromů je roz-
místěno volně na ploše. 

Na západní straně z terasy sestupuje druhé schodiště (-3 schody), od nějž vede podél přilehlé Školičky 
u sv. Michala chodníček (šířka min. 130 cm) k bráně do ulice V Jirchářích. 

Hygienické zázemí
V areálu není přístupná ani částečně přístupná toaleta.

Parkování
Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.
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39. ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM
Malá Strana

Valdštejnská 155/14, Praha 1 
tel.: +420 257 148 817

www.palacove-zahrady.cz, spanova.helena@npu.cz

Základní přehled přístupnosti

Uživatelský popis objektu
Palácové zahrady pod Pražským hradem tvoří soustava vzájemně propojených pěti historických za-

hrad s výrazně terasovitým charakterem. Leží na území Malé Strany, na jižním svahu Hradčan. 

Vstup
Společný vstup do  palácových zahrad je nádvořím Kolowratského paláce z Valdštejnské ulice. Nej-

bližší tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná, stejnojmenná stanice metra je bariérová.
Valdštejnská ulice je lemovaná rovným chodníkem s převážně mozaikovou dlažbou, u vstupů do objektů 
jsou na celou šířku chodníku vjezdy s hrubým povrchem a příčným sklonem.

Ke vstupu do Kolowratského paláce se zvedá nájezd s hrubou historickou dlažbou a výrazným sklo-
nem (až 20 %). Za vstupní dvoukřídlou bránou (šířka 2x 194 cm) je nádvoří opět s nerovným povrchem 
a mírným podélným sklonem (max. 4 %). K pokladně a dále do areálu vede venkovní kamenné schodiště
(+9, +9 schodů), které v horní části uzavírá dřevěná branka (šířka 100 cm). Pokladna (pult výška 101 cm) 
je umístěna v objektu po levé straně nad schodištěm. 

Jiný vstup do areálu vede soustavou schodišť ze zahrady Na Valech. Za vstupní kovovou brankou (šíř-
ka 86 cm) je umístěná druhá pokladna (pult výška 115 cm), za níž dále do zahrad sestupuje další dlouhé 
kamenné schodiště.

Areál
Od spodní pokladny vede do Kolowratské zahrady další schodiště (+10, +10 schodů). Areál je opěrný-

mi zdmi rozčleněn do sedmi teras, které jsou převážně osázeny ovocnými stromy. Ze spodní terasy vedou 
po stranách vstupy do sousedících zahrad Velké Pál� yovské a Malé Fürstenberské. 

Přístup do Velké Pál� yovské zahrady je možný průchodem s jednokřídlou brankou (šířka 83 cm). V prů-
chodu je +1 schod (výška 20 cm). Areál je rozvržen do osmi úrovní, propojených centrálním schodištěm. 
Povrch cest tvoří převážně udržovaný mlat. 

Do Malé Pál� yovské zahrady vede z Velké Pál� yovské zahrady úzký chodník a dvoukřídlá kovová 
branka. V průchodu je +1 schod (výška 20 cm). Areál má sedm úrovní, propojených schodišti. Z po-
slední horní terasy vedou vstupy do sousedících zahrad Velké Pál� yovské a Ledeburské.  Povrch cest 
je také převážně mlatový. 

Ledeburská zahrada navazuje ve  spodní části parterovým prostorem na  Ledeburský palác, zbytek 
areálu opět tvoří soustava teras propojená schodišti. Přístup do Ledeburské zahrady je možný v úrovni 
nejvyšší a nejnižší terasy průchodem ze sousedící Malé Pál� yovské zahrady. Povrch cest tvoří udržovaný 
mlat a velkoformátová dlažba. 
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Malá Fürstemberská zahrada se rozkládá na prudkém svahu, podobně jako ostatní celky komplexu. 
Opěrné zdi dělí areál na deset teras. Vstup do zahrady je možný ve spodní části průchodem ze sousedící 
zahrady Kolowratské, nebo vstupem ze zahrady Na Valech v úrovni horní terasy. Povrch cest tvoří převáž-
ně dlažba a udržovaný mlat. 

Zahrady jsou pro veřejnost otevřeny od dubna do října. Od dubna 2017 se plánuje rekonstrukce areálu.

Hygienické zázemí
V areálu není přístupná ani částečně přístupná toaleta. Běžné WC se nachází v uliční úrovni po stra-

nách přístupového schodiště do Kolowratské zahrady. 

Parkování
Nejbližší vyhrazené parkovací stání je umístěno v ulici Valdštejnská, směrem ke Klárovu.

39. ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM
Malá Strana
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40. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ FRANTIŠKÁNSKÁ ZAHRADA
Františkánská zahrada, Praha 1 – Nové Město,
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází ve Františkánské zahradě pod kostelem Panny Marie Sněžné (vstup viz Františkán-

ská zahrada).

Do vlastních prostor hřiště vede jeden volný průchod vpravo, druhý vede do středu hřiště. Pravý vstup 
a cesta s lavičkami mají povrch z rovné dlažby, střední vchod je z nerovné dlažby z valounů. Část hřiště s herní-
mi prvky má povrch z litého polyuretanu. Vedle laviček (výška 45 cm) je prostor pro umístění vozíku, kočárku. 
Pítko (výška 110 cm) je umístěné v zahradě v blízkosti pravého vstupu. Okolo pítka je povrch z dlažby.

Hygienické zázemí
Nejbližší toalety jsou umístěny u cesty do Františkánské zahrady z Jungmannova náměstí (popis viz 

Františkánská zahrada).

41. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ HELLICHOVA
Hellichova, Praha 1 – Malá Strana, 
tel.: +420 236 005 804 (Oddělení péče o zeleň)
www.praha.eu, pavla.ceskova@praha.eu

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází ve spodní části Seminářské zahrady. Nejlépe je dostupné z ulice Hellichova pod Petřínem, 

blízko níž se nachází tramvajová zastávka Újezd. Chodník s mozaikovou dlažbou a sníženými obrubníky v mís-
tech pro přecházení stoupá v  táhlém sklonu (8 – 14 %). Navazující kolmá cesta s hrubou žulovou dlažbou, která 
odbočuje z Hellichovy ulice k hřišti, je již v rovině.

Oplocené hřiště má dva vstupy jednokřídlou kyvnou brankou (šířka 114 cm). Cesty v areálu také tvoří 
žulová dlažba. Část s herními prvky má písčitý a  travnatý povrch. Součástí hřiště jsou piknikové stoly 
(výška 79 cm, podjezd výška 74 cm) s pevnými lavicemi (výška 46 cm). Pítko (výška 92 cm) je přístupné 
vydlážděnou cestou, v okruhu (150 cm) kolem něj je vydlážděná plocha, u pítka je litinová mříž. 

Správce hřiště je v objektu s toaletami, vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) vlevo, otevírají se 
mechanicky směrem dovnitř.

Hygienické zázemí
Přístupná toaleta je umístěna v oddělení WC ženy, vstup je vpravo, vstupní jednokřídlé dveře (šířka 

84,5 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Přístup je přes předsíň (šířka 307 cm, hloubka 288 cm). 
Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 192 cm, hloubka 202 cm) neobsahuje přebalovací pult.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
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42. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ KLÁROV
Klárov, Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Dětské hřiště se nachází v parku poblíž Mánesova mostu. Hřiště je oplocené, vstup je z ulice U Železné 

lávky jednokřídlou brankou (šířka 96 cm) s prahem (výška 4 cm), otevírá se mechanicky směrem ven. Cesty 
uvnitř hřiště mají mlatový povrch, část s herními prvky je písčitá. Vedle laviček (výška 51 cm) je prostor pro 
umístění vozíku, kočárku. 

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

43. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LANNOVA
Lannova, Praha 1 – Josefov
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Dětské hřiště je součástí Parku Lannova (vstup viz Park Lannova). V areálu se nachází hřiště pro míčové 

hry, hřiště s lanovými prolézačkami, odpočinková zóna a hřiště pro malé děti, do kterého je přístup stejnou 
brankou, jako jsou branky vstupní. Cesty mají střídavě dlážděný a mlatový povrch. Povrch hřišť tvoří poly-
uretanové desky, odpočinkové zóny jsou zatravněné. Vedle laviček (výška 42 a 54 cm) je prostor pro umístě-
ní vozíku, kočárku, část laviček je krytá proti povětrnosti. Správcovský domek, ve kterém se nachází toalety, 
je přístupný mlatovou cestou. Od správce je možné si vypůjčit sportovní náčiní. Pro návštěvníky jsou k dis-
pozici dvě pítka (výška 62 cm), obě jsou umístěná na hlavních dlážděných komunikacích.

Hygienické zázemí
Součástí hygienického zázemí parku je přístupná toaleta (popis viz Park Lannova).

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
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44. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MASNÁ
Masná, Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Dětské hřiště se nachází ve sportovním areálu Masná na rohu ulic Masná a Malá Štupartská. Hřiště je 

oplocené, vstup do areálu je dvoukřídlou bránou (šířka 2x 136 cm), otevírá se směrem ven. Od ní stoupá 
cesta (sklon 6 %, délka 900 cm) se zámkovou dlažbou k další dvoukřídlé bráně (šířka 2x 137 cm), která se 
otevírá směrem dovnitř. Vstup do vlastních prostor hřiště je opět dvoukřídlou bránou (šířka 2x 129 cm), 
otevírá se směrem dovnitř. Ve dveřích je převýšení (3 – 4 cm), které kompenzuje nájezd (sklon 30 %, délka 
8 cm). Povrch hrací plochy pokrývají polyuretanové desky. Vedle laviček (výška 38 cm) je prostor pro umís-
tění vozíku, kočárku. Pítko v areálu není.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

45. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PARK KAMPA
park Kampa, Praha 1 – Josefov
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází v sousedství Muzea Kampa. Na přístupové cestě je pro kompenzaci + 1, + 9 schodů 

(výška 15 cm, hloubka 32 cm) vlevo od schodiště k dispozici vpravo zatočený rampový nájezd (sklon 12 %, 
délka 500 cm), dále přímé nájezdy (sklon 4,5 %, délka 600 cm; 14 % délka 100 cm). Následuje terénní zlom 
(výška 6 cm) na výškovou úroveň horní podesty nad schodištěm. Hřiště je oplocené, vstup je jednokřídlou 
bránou (šířka 102 cm) s prahem (výška 2 cm), otevírá se směrem ven. Následuje stoupající cesta (sklon 5 %, 
délka 800 cm). Povrch vstupní cesty je nezpevněný. Uvnitř hřiště má cesta mlatový povrch. Přístup k herním 
prvkům je přes točitou stoupající rampu (sklon 3 %, délka 800 cm), kde dlažba a dřevo střídá mlatový po-
vrch. Vedle laviček (výška 46 cm) je prostor pro umístění vozíku a kočárku pouze v přední části, k lavičkám 
v zadní části je zúžený průchod (šířka 36 cm). Pítko (výška 107 cm) je umístěno vlevo za vstupem v přední 
části, povrch je mlatový. Prostor kolem pítka je stísněný, obsluha je na tlačítko. 

Hygienické zázemí
Veřejné toalety jsou umístěny v parku u Sovových mlýnů (popis viz Park Kampa).

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
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46. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ POD KARLOVÝM MOSTEM
Na Kampě, Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází pod Karlovým mostem na Malé Straně, přístup je pod posledním průchozím obloukem 

Karlova mostu na levém břehu Vltavy. Před vstupem na hřiště je hrubá dlažba. Hřiště je oplocené, vstup je 
jednokřídlou brankou (šířka 90 cm), otevírá se směrem ven. Povrch hlavní cesty tvoří mlat. Dopadové plo-
chy pod herními prvky mají povrch z polyuretanových desek, zbytek areálu je zatravněný. Lavičky (výška 
41 cm) jsou umístěné podél cesty. Vedle laviček je prostor pro umístění vozíku, kočárku. Pítko (výška 90 cm) 
je umístěno na cestě vpravo od vstupu, ovládání je na tlačítko.

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

47. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SLOVANSKÝ OSTROV
Slovanský ostrov, Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází na Slovanském ostrově za budovou Paláce Žofín. Přístupový chodník má povrch ze 

žulové dlažby. Hřiště je oplocené, z vnější strany olemované pásem s mlatovým povrchem (šířka 300 cm). 
Vstup je jednokřídlou brankou (šířka 87 cm), otevírá se směrem ven. Vedle laviček (výška 33 cm) je prostor 
pro umístění vozíku, kočárku. Povrch celého hřiště je písčitý. Pítko (výška 89 cm) je umístěno na vydlážděné 
ploše za hřištěm v jižním cípu ostrova, u pítka je litinová mříž. 

 
Hygienické zázemí

Běžné hygienické zázemí se nachází v suterénu pod altánem mezi zahradní restaurací a dětským hřištěm. 
Toalety s přebalovacím pultem jsou bariérové, vede k nim příkré zatočené schodiště. Součástí hygienického 
zázemí v Paláci Žofín je přístupná toaleta (popis viz Slovanský ostrov). 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

9 B2

14 B1
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48. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ STŘELECKÝ OSTROV
Střelecký ostrov, Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště se nachází na Střeleckém ostrově (vstup viz Střelecký ostrov). Před dolní stanicí výtahu, který spo-

juje most Legií a ostrov, se otevírá parkový prostor s mlatovým povrchem a travnatými ostrůvky. Po stra-
nách jsou jednoduché lanové prvky s přírodním vzhledem, určené dětem. Hřiště není oploceno, k dispozici 
jsou lavičky rozmístěné volně v areálu.

 
Hygienické zázemí

Součástí hygienického zázemí parku je částečně přístupná toaleta (popis viz Střelecký ostrov). 

49. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VLAŠSKÁ 
Vlašská, Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Přístupová cesta vede  Vlašskou ulicí, která směrem od Malostranského náměstí stoupá v  táhlém sklonu 

(9 %). Přilehlý chodník je místy natolik zúžený, že je nutné některé úseky překonat po vozovce s hrubou 
historickou dlažbou. Za Lobkovickým palácem odbočuje k hřišti cesta s porušeným asfaltovým povrchem. 

Hřiště je oplocené. Vstupní dvoukřídlá brána (šířka 2x 200 cm) se otevírá směrem dovnitř. Cesty uvnitř 
areálu jsou asfaltové. V části s herními prvky je písčitý a travnatý povrch. Lavičky (výška 43 cm) a část dět-
ských atrakcí má přístup pouze přes obrubník trávníku (výška 5 cm). Pítko (výška 84 cm) je umístěno v trav-
naté ploše v rohu hřiště u vstupu z Vlašské, ovládání je na tlačítko. 

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

13 A2, 14 A1

8 C2
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50. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VOJANOVY SADY
Vojanovy sady, Praha 1 – Malá Strana
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Hřiště je součástí Vojanových sadů (vstup viz Vojanovy sady). Nachází se napravo od vstupu, přístupová 

cesta má asfaltový povrch. Hřiště je volně přístupné, oplocení tvoří živý plot. Povrch areálu je písčitý. Vedle 
laviček (výška 41 cm) je prostor pro umístění vozíku, kočárku.

Hygienické zázemí
Součástí hygienického zázemí Vojanových sadů je přístupná toaleta v nepřístupném objektu (popis viz 

Vojanovy sady).

51. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VRCHLICKÉHO SADY 
Vrchlického sady, Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Vstup na hřiště je z ulice Opletalova jednokřídlou bránou (šířka 279 cm), otevírá se automaticky do strany. 

K otevření je třeba stisknout a držet tlačítko (výška 145 cm), které je umístěno vlevo na sloupku brány. Cesty 
mají povrch z dlažby, část komunikací tvoří mostové konstrukce (nájezdy sklon 35 %, šířka 180 cm, délka 
43 cm). V místech s herními prvky je povrch z polyuretanových desek, trávy a písku. Vedle laviček (výška 
39 cm) je prostor pro umístění vozíku, kočárku. Na hřišti jsou dvě pítka (výška 101 cm), jedno je umístěno 
v části s písčitým povrchem, povrch v místě druhého tvoří dlažba.

Hygienické zázemí
Nepřístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 116 cm, hloubka 216 cm) má minimální rozměry, ale 

upravenou vybavenost. Před toaletou je nedostatečná manipulační plocha (šířka 113 cm, hloubka 98 cm).

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

9 B2

11 C2
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52. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA HAŠTALEM
Za Haštalem, Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 221 097 231 (Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 1)
www.praha1.cz, posta@praha1.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Dětské hřiště se nachází na konci slepé ulice Za Haštalem, přístupová cesta má velmi nerovný povrch 

z velkých dlažebních kostek. Hřiště je oplocené, vstup je jednokřídlou bránou (šířka 135 cm), která se ote-
vírá směrem dovnitř. Povrch cest tvoří rovná betonová dlažba. Dopadové plochy pod herními prvky mají 
povrch z polyuretanových desek, zbytek areálu je zatravněný. Vedle laviček (výška 38 cm) je prostor pro 
umístění vozíku, kočárku. Na hřišti je v travnaté ploše umístěné pítko (výška 80 cm), je přístupné z herní 
plochy dlážděnou cestou (šířka 70 cm, délka 186 cm), v okruhu (70 cm) kolem pítka je vydlážděná plocha. 

Hygienické zázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

53. VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU
Kozí 1103/18, Praha 1 – Staré Město
tel.: +420 222 317 885
info@sport-technik.cz , www.hristenafrantisku.cz

Základní přehled přístupnosti

Vstup a interiér
Ve sportovním areálu se nachází víceúčelové hřiště s umělou trávou na fotbal a házenou, hřiště pro te-

nis, volejbal, basketbal a nohejbal. Dále tu lze trénovat na atletické dráze a horolezecké stěně, k dispozici 
je také pingpongový stůl, minigolf, lanová pyramida a dětská zóna s houpačkami.

V zimních měsících se hřiště s umělou trávou mění v kluziště, jehož součástí je půjčovna bruslí a je-
jich broušení.

Z Dvořákova nábřeží, kde se nachází nejbližší zastávka MHD (nástupní hrana výška 10 cm), odbočuje 
ke sportovišti ulice Kozí. Ta se v celé délce až ke vstupu do areálu svažuje ve sklonu 5 %. Chodník je do-
statečně široký, má povrch z mozaikové dlažby a místy příčný sklon až 4 %.

Přístup k veřejnému hřišti z druhého směru, z ulice U Milosrdných, výrazně komplikuje hrubá dlažba, 
sklon komunikace, případně schodiště.

Samotný areál je z větší části přístupný. Výraznější komplikací pro návštěvníky s omezenou hybností je 
vstupní prostor. Za vstupní brankou (šířka 90 cm) s +1 schodem (výška 16 cm) stoupá prudší přímá ram-
pa (sklon 15 %, šířka 150 cm, délka 510 cm) bez madla. Povrch rampy tvoří zámková dlažba. U vstupu je 
k dispozici zvonková signalizace (výška 148 cm), umístěná vlevo u dveří. Nad rampou je již rovná plocha. 

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

11 A1

10 A2
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Po pravé straně se nachází budova s hygienickým zázemím a bistrem (pult výška 110 cm). Před bistrem 
je k dispozici plastový venkovní set pro posezení.

Přístupové chodníčky na sportovní plochy jsou rovné, opatřené zámkovou dlažbou. Povrch hřišť tvoří 
tartanové desky a umělý trávník. Po celém areálu jsou rozmístěné lavičky s dobrým přístupem.

Hygienické zázemí
V areálu není přístupná ani částečně přístupná toaleta. K dispozici je pouze běžné WC, vstup je bez převýšení.

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ NA FRANTIŠKU
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17. listopadu 10 B 1
28. října 10 C 2
Alšovo nábřeží 10 B 1
Americká 15 B-C 2
Anenská 10 C 1
Anenské nám. 10 C 1
Anežská 10 A 2
Anglická 15 B 1-2
Anny Letenské 15 B 2
Apolinářská 14 C2, 15 C 1
Arbesovo náměstí 13 B 2
Atletická 12 A 1
Balbínova 15 A-B 2
Bartolomějská 14 A 1
Barvířská 11 A 2
Bělehradská 15 B 1, C 2
Belgická 15 C 2
Bělohorská 8 C 1
Benátská 14 C 2
Benediktská 11 B 1
Besední 13 A 2
Betlémská 10 C 1
Betlémské nám. 10 C 1
Bílkova 10 A-B 2
Biskupská 11 B 2
Biskupský dvůr 11 B 2
Blanická 15 B 2
Bolzanova 11 C 2
Boršov 10 C 1
Brožíkova 12 C 2
Bruselská 15 C 2
Brusnický tunel 8 A 2
Břehová 10 A-B 1
Břetislavova 9 B 1
Celetná 10 B 2, 11 B 1
Cihelná 9 B 2
Cukrovarnická 8 A 1
Čechův most 10 A 1
Čelakovského sady 15 B 1
Černá 14 A 2
Černínská 8 B 2
Červená 10 B 2
Dienzenhoferovy sady 13 B 2
Diskařská 8 C 1, 12 A 1
Dittrichova 14 B 1
Divadelní 14 A 1
Dlabačov 8 C 1
Dlážděná 11 C 1
Dlouhá 10 B 2, 11 B 1
Donátova 12 C 1
Dražického 9 B 2
Dražického nám. 9 B 2
Drtinova 13 B 1
Dřevná 14 C 1
Duškova 12 C 2
Dušní 10 A-B 2

Dvořákovo nábřeží 10 A 2, B 1
Elišky Krásnohorské 10 A 2
Elišky Peškové 13 B 2
Erbenova 12 C 2
Francouzská 15 C 2
Fügnerovo nám. 15 C 1
Gogolova 9 A 2
Gorazdova 14 B 1
Gra� cká 12 C 2
Hálkova 15 B 1
Harantova 9 C 2
Haštalská 10 B 2, 11 A 1
Haštalské nám. 10 A 2
Havelská 10 C 2
Havelská ulička 10 C 2
Havířská 10 C 2
Havlíčkova 11 B 2
Helénská 15 A 2
Hellichova 9 C 1-2
Helmova 11 A 2
Hládkov 8 B 1
Hlavsova 10 C 2
Holbova 11 A 2
Holečkova 12 C 1-2, 13 B1
Hradčanské náměstí  9 B 1
Hradební 11 A 1
Hroznová 9 C 2
Husitská 11 C 2
Husova 10 C 2
Hybernská 11 B 1-2
Chaloupeckého 12 A 2
Charvátova 14 A 2
Chodecká 8 C 1
Chotkova 9 A 2
Ibsenova 15 A-B 2
Jáchymova 10 B 2
Jakubská 11 B 1
Jalovcová 10 C 2
Jana Masaryka 15 C 2
Janáčkovo nábřeží 13 A-C 2
Jánská 9 B 1
Jánský vršek 9 B 1
Ječná 14 B2, 15 B 1
Jelení 8 A 2
Jenštejnská 14 B 1
Jeruzalémská 11 C 1
Jezdecká 12 A 2
Jilská 10 C 2
Jindřicha Plachty 13 C 2
Jindřišská 11 C 1
Jiráskovo  náměstí 14 B 1
Jiráskův most  13 B 2, 14 B 1
Jiřího Červeného 9 C 2
Jiřská 9 A 2
Josefská 9 B 2
Jugoslávská 15 B 1

Jungmannova  10 C 2, 14 A 2
Jungmannovo nám. 10 C 2
K Brusce 9 A 2
K Haštalu 11 A 1
Kamzíková 10 C 2
Kanovnická 8 B 2
Kaprova 10 B 1
Kapucínská 8 B 2
Karlova 10 C 1-2
Karlovo náměstí 14 B 2
Karlův most 10 9 C 2, 10 C 1
Karmelitská 9 C 2
Karoliny Světlé  10 C 1, 14 A 1
Kartouzská 13 B-C 1
Kateřinská  14 C 2, 15 B-C 1
Ke Hradu 9 B 1
Ke Karlovu 15 B-C 1
Ke Štvanici 11 A-B 2
Keplerova 8 A 2
Klárov 9 A-B 2
Klášterská 11 A 1
Klimentská 11 A 1-2
Kmochova 13 C 1
Kobrova 13 B-C 1
Konviktská 10 C 1
Kořenského 13 B 2
Kosárkovo nábřeží 10 A 1
Kostečná 10 B 2
Koubkova 15 C 1-2
Kováků 13 C 1
Kozí 10 A-B 2
Kožná 10 C 2
Krakovská 15 B 1
Králodvorská 11 B 1
Krocínova 14 A 1
Kroftova 13 B 2
Křemencova 14 A 1
Křižíkova 11 B 2
Křižovnická 10 B 1
Křižovnické nám. 10 C 1
Kunětická 15 A 2
Lannova 11 A 1
Lazarská 14 A 2
Lázeňská 9 C 2
Legerova 15 A 2, B-C 1
Lesnická 13 C 2
Letenská 9 B 2
Lidická 13 C 2
Lichnická 15 A 2
Liliová 10 C 1
Linhartská 10 B 2
Lípová 14 B 2
Lodecká 11 A 2
Lodní mlýny 11 A 2
Londýnská 15 B-C 2
Loretánská 8 B 2
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Loretánské nám. 8 B 2
Lublaňská 15 B 1, C 1-2
Magdalény Rettigové 14 A 2
Mahenova 12 C 1
Maiselova 10 B 2
Malá Klášterní 10 A 2
Malá Štěpánská 14 B 2
Malá Štupartská 10 B 2
Malátova 13 B 2
Malé nám. 10 C 2
Malostranské nábřeží  9 B 1, 13 A 2
Maltézské nám.  9 C 2
Mánesova 15 A 2
Mánesův most 10 B 1
Maratónská 12 A 1
Mariánské hradby 9 A 1
Mariánské náměstí 10 B 1
Martinská 10 C 2
Masarykovo nábřeží 14 A 1
Masná 10 B 2
Matoušova 13 C 2
Melantrichova 10 C 2
Mělnická 13 A 2
Melounová 15 B 1
Mezibranská 15 B 1
Michalská 10 C 2
Mikovcova 15 B 1
Mikulandská 14 A 2
Mikulášská 10 B 2
Milady Horákové 8 A 2
Míšeňská 9 B 2
Mlynářská 11 A 2
Morstadtova 8 B 1
most Legií  13 A 2, 14 A 1
Mostecká 9 B 2
Mošnova 12 C 1
Motoristická 12 A 1
Mozartova 13 C 1
Mrázovka 13 C 1
Myslbekova 8 B 1
Myslíkova 14 B 1
Na Bělidle 13 C 2
Na Bojišti 15 C 1
Na Celné 13 C 2
Na Čečeličce 12 C 2
Na Florenci 11 B 2
Na Františku  10 A 2, 11 A 1
Na Hrádku 14 C 2
Na Hřebenkách 12 C 1, B 1-2
Na Hubálce 8 A-B 1
Na Kampě 9 C 2
Na Malovance 8 B 1
Na Moráni 14 C 1
Na Můstku 10 C 2
Na Náspu 8 B 2
Na Opyši 9 A 2

Na Ořechovce 8 A 1
Na Perštýně 10 C 2
Na Poříčí 11 B 1-2
Na Poříčním právu 14 C 1
Na Příkopě  10 C 2, 11 C 1
Na Rejdišti 10 B 1
Na Rybníčku 15 B 1
Na Slovanech 14 C 1
Na Slupi 14 C 2
Na Smetance 15 A 2
Na Struze 14 A 1
Na Šumavě 12 B 1
Na Zábradlí 10 C 1
Na Zbořenci 14 B 1
Na Zderaze 14 B 1
nábřeží Edvarda Beneše 10 A 1-2
nábřeží Ludvíka Svobody 11 A 1
Nábřežní 13 B-C 2
Nad  Panenskou 8 B 1
Nad Mlynářkou 12 C 1
Nad Octárnou 8 A 1
Nad Vojenským hřbitovem 8 B 1
Nad Výšinkou 12 C 1
nám. Franze Kafky 10 B 2
nám. Jana Palacha 10 B 1
nám. Míru 15 B 2
nám. U Svatého Jiří 9 A 1
náměstí 10. října 13 C 2
náměstí Curieových 10 A 2
náměstí I. P. Pavlova  15 B 1
náměstí Kinských 13 A 2
náměstí Pod Emauzy  14 C 1
náměstí Republiky 11 B 1
Náplavní 14 B 1
Náprstkova 10 C 1
Národní 14 A 1-2
Navrátilova 14 A 2
Nebovidská 9 C 2
Nekázanka 11 C 1
Nerudova 9 B 1
Nosticova 9 C 2
Nové mlýny 11 A 1
Novomlýnská 11 A 1
Novotného lávka 10 C 1
Nový Svět 8 B 2
Odborů 14 B 2
Olivova 11 C 1
Olympijská 12 A 2
Omladinářů 14 A 2
Opatovická 14 A 1-2
Opletalova  11 C 2, 15 A 1
Ostrovní 14 A 1-2
Otevřená 8 B 1
Ovocný trh 10 C 2
Palackého 14 A 2
Palackého most 14 C 1

Palackého nám. 14 C 1
Panská 11 C 1
Parléřova 8 B 1
Pařížská 10 A-B 2
Patočkova 8 A-B 1
Pavla Švandy ze Semčic 13 B 2
Pecháčkova 13 C 2
Pelclova 9 C 2
Perlová 10 C 2
Pěší 12 B 1
Petrská 11 A 2
Petrské  náměstí 11 A 1
Petřínská 13 A 2
Plaská 13 A 2
Platnéřská 10 B 1-2
Plzeňská  12 C 1-2, 13 C 1
Pobřežní 11 A 2
Pod Bruskou 9 A 2
Pod Fialkou 12 B 1
Pod Hájem 12 B 1
Pod Palatou 12 B 1
Pod Radnicí 12 C 1
Pod Slovany 14 C 1
Pod Stadiony 12 B 1
Pod Větrovem 14 C 2
Pod Výšinkou 12 C 1
Podskalská 14 C 1
Pohořelec 8 B 2
Politických vězňů 11 C 1
Polská 15 A 2
Preslova 13 B-C 2
Prokopská 9 C 2
Provaznická 10 C 2
Průchodní 10 C 2
Příčná 14 B 2
Pštrossova 14 A 1
Purkyňova 14 A 2
Půtova 11 A 2
Radlická 13 C 1
Radnické schody 9 B 1
Rámová 10 B 2
Raoula Wallenberga 8 B-C 2
Rašínovo nábřeží 14 B 1
Resslova 14 B 1
Revoluční 11 A 1
Rošických 13 A 2
Rubešova 15 B 2
Rumunská 15 C 1-2
Růžová 11 C 1
Rybná 11 A-B 1
Rytířská 10 C 2
Řetězová 10 C 1
Řeznická 14 B 2
Říční 13 A 2
Římská 15 B 2
Salmovská 14 C 2
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Salvátorská 10 B 2
Samcova 11 A 2
Saská 9 B 2
Seminářská 10 C 1
Senovážná 11 C 1
Senovážné náměstí 11 C 1
Sibeliova 8 A 1
Skořepka 10 C 2
Slezská 15 B 2
Slovanský ostrov 14 A-B 1
Slunná 8 A 1
Smetanovo nábřeží 14 A 1
Sněmovní 9 B 2
Sokolovská 11 A 2
Sokolská 15 B-C 1
Soukenická 11 B 1
Spálená 14 A 2
Staré zámecké schody 9 A 2
Stárkova 11 A 2
Starokošířská 12 C 1
Staroměstské náměstí 10 B 2
Staropramenná 13 C 2
Strahovská 8 C 1-2
Strahovské nádvoří 8 C 2
Strahovský tunel 12 A 1
Strmá 8 A 1
Stroupežnického 13 C 2
Střelecký ostrov 13 A 2
Střešovická 8 A 1
Stříbrná 10 C 1
Svornosti 13 C 2
Šafaříkova 15 C 2
Šermířská 12 A 2
Šeříková 13 A 2
Široká 10 B 2
Šítkova 14 A 1
Školská 14 A-B 2
Škrétova 15 B 1
Špálova 8 A 1
Španělská 15 A 2
Šporkova 9 B 1
Štefánikova 13 B 2
Štefánikův most 11 A 1
Štěpánská  14 B 2, 15 A-B 1
Štupartská 10 B 2
Šubertova 15 B 2
Švédská 12 B 2
Templová 11 B 1
Těšnov 11 A 2
Těšnovský tunel 11 A 2
Thunovská 9 B 1-2
Tichá 12 B 2
Tomáškova 13 C 1
Tomášská 9 B 2
Trojanova 14 C 1

Trojická 14 C 1
Truhlářská 11 B 1
Tržiště 9 B 1
Turistická 12 B 1
Tylovo nám. 15 B 1
Týn 10 B 2
Týnská 10 B 2
Týnská ulička 10 B 2
Tyršova 15 C 1
U Bruských kasáren 9 A 2
U Brusnice 8 A 2
U Bulhara 11 C 2
U Divadla 15 A 2
U Dobřenských 10 C 1
U Kasáren 8 B 2
U Laboratoře 8 A 1
U Lanové dráhy 9 C 2
U Letohrádku královny Anny 9 A 2
U Lužického semináře 9 B 2
U Milosrdných 10 A 2
U Nemocenské pojišťovny 11 A 1
U Nemocnice 14 C 2
U Nesypky 12 B 1-2
U Obecního domu 11 B 1
U Obecního dvora 10 B 2
U Okrouhlíku 12 C 1
U Palaty 12 B 1
U Paliárky 12 C 2
U Pernikářky 12 B 1
U Písecké brány 9 A 2
U Plátenice 12 B 1
U Plovárny 10 A 1
U Prašné brány 11 B 1
U Prašného mostu 9 A 1
U Půjčovny 11 C 1
U Radnice 10 B 2
U Sovových mlýnů  9 C 2, 13 A 2
U Staré školy 10 B 2
U Starého hřbitova 10 B 2
U Svatého Ducha 10 B 2
U Trojice 12 C 2
U Tyrše 12 C 1
U Zlaté studně 9 B 2
U Zvonařky 15 C 2
U Železné  lávky 10 A 1
Uhelný trh 10 C 2
Újezd 13 A 2
Uruguayská 15 C 2
Úvoz  8 B 2, 9 B 1
V Botanice 13 B 2
V Celnici 11 B 1
V Cípu 11 C 1
V Jámě  14 A 2, 15 A 1
V Jirchářích 14 A 1
V Kolkovně 10 B 2

V Kotcích 10 C 2
V Lesíčku 13 B 2
V Tůních 15 B 1
Václavská 14 B 1
Václavské náměstí  11 C 1, 15 A 1
Valdštejnská 9 B 2
Valdštejnské nám. 9 B 2
Valentinská 10 B 1
Vaníčkova  8 C 1, 12 A 2
Varšavská 15 C 2
Ve Smečkách 15 A 1
Ve Stínadlech 10 A 2
Vejvodova 10 C 2
Veleslavínova 10 B 1
Velkopřevorské nám. 9 C 2
Vězeňská 10 B 2
Vikářská 9 B 1
Viktora Huga 13 B 1
Viničná 14 C 2
Vinohradská 15 A 1-2, B 2
Vítězná 13 A 2
Vladislavova 14 A 2
Vlašská 9 B-C 1
Vocelova 15 B 1
Vodičkova  14 A 2, 15 A 1
Vodní 13 B 2
Vojtěšská 14 A-B 1
Voršilská 14 A 1
Vrázova 13 C 2
Vrchlického 12 C 1
Všehrdova 13 A 2
Všehrdova 9 C 2
Východní 8 A 1
Vyšehradská 14 C 2
Washingtonova 15 A 1
Wenzigova 15 C 1
Wilsonova  11 A-C 2, 15 A 1
Za Haštalem 11 A 1
Za Hládkovem 8 B 1
Za Pohořelcem 8 C 1
Záhořanského 14 B 1
Záhřebská 15 C 2
Zámecká 9 B 1
Zámecké schody 9 B 1
Zapova 12 B-C 2
Zátopkova 12 A 1
Zborovská 13 A-C 2
Zlatá 10 C 1-2
Zlatá ulička u Daliborky 9 A 2
Zlatnická 11 B 1
Zubatého 17 B 1
Žatecká 14 B 2
Železná 14 C 2
Žitná  14 B 2, 15 B 1
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atlas přístupnosti parků a zahrad na území Městské části praha 1

1. vydání, 2016
plán města 1 : 7 000
pro městskou část praha 1 zpracovala pražská organizace vozíčkářů, z. s.

městská část praha 1
Vodičkova 18, 115 68  praha 1
tel.: 221 097 111, posta@praha1.cz,
www.praha1.cz

pražská organizace vozíčkářů, z. s.
Benediktská 688/6, 110 00  praha 1,
tel.: 224 827 210, pov@pov.cz, 
www.presbariery.cz, www.pov.cz

Foto:  fotograf Vasil stanko a archiv poV
mapová část©kartografie praha a.s.

Neprodejné.


