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Vážený pane Bordiere, 
 
reaguji na Vaši interpelaci na zastupitelstvu dne 18. června 2019 a nejprve se Vám musím 
omluvit, že Vám kvůli dovoleným píši se zpožděním. 
 
Děkuji Vám za Vaše dotazy k plánované stavbě zázemí pro zahradníky s veřejnými WC a ke 
kácení na Petříně. 
 
Ohledně kácení stromů na Petříně jsem intenzivně komunikoval s hlavním městem Prahou, která 
má Petřín na starost a zajímal jsem se o důvody kácení. To, které proběhlo v přes zimu do března 
v Lobkovické zahradě, bylo zapříčiněno bezpečnostními důvody, kdy byl každý strom 
dendrologicky posouzen, zda je bezpečný a zda je potřeba nějaký zákrok. Nebezpečně nestabilní 
stromy byly pokáceny, jiné zařezávány – s ořezem nebezpečných větví se bude pokračovat opět 
v zimě. Je potřeba mít na paměti, že park ve městě musí splňovat bezpečnostní standardy, aby 
nehrozil úraz pádem větve – za případné škody ručí správce parku, takže je snaha o zabezpečení 
stromů z tohoto pohledu pro mě pochopitelná. 
 
Zcela s Vámi sdílím názor, že stromů ve městě je potřeba si vážit a že je potřeba se o ně dobře 
starat. Chci Vás ujistit, že žádné samoúčelné či estetické kácení „pro vznik vyhlídek“ neprobíhá a 
neprobíhalo. Při každém kácení z důvodů stavebních úprav je posuzována potřebnost a zde se chci 
zasazovat o minimalizaci zásahů do zeleně jen na ty naprosto nutné. 
 
Plánované zázemí pro zahradníky s veřejnými WC je stavba, která vychází z potřebnosti této 
veřejné vybavenosti v této části Petřínských zahrad. Zázemí pro zahradníky s veřejnými WC je 
koncipované tak, aby ve svahu nevyčnívalo. V plánech investora, hlavního města Praha, se počítá 
s částečným zapuštěním do země a se zazeleněním zdí stavby popínavými rostlinami (uznávám, že 
z publikovaných vizualizací to nemusí být úplně patrné). V panoramatu petřínských vyhlídek by 
tak stavba neměla vyčnívat. V tomto směru se kladně vyjádřili i památkáři, takže to považuji za 
jistou garanci. Specifický design stavby si jistě vyžádá náklady a finální cena bude výsledkem 
veřejné soutěže na zhotovitele stavby – nicméně vzhledem k tomu, že investorem stavby Praha 1 
není, tak bych si dovolil adekvátnost ceny nekomentovat. 
 
Pokud máte nápady, jak výstavbu dotyčného zařízení ještě lépe začlenit, ať už se to týče výsadby 
zeleně nebo třeba orientačního systému v parku, rád je budu tlumočit investorovi. Jako Praha 1 
jsme se zavázali, že občanům pomůžeme, aby komunikace s investorem opravdu probíhala, a díky 
příznivé politické konstelaci to jsme schopní dodržet. 
 
Na závěr bych upozornil, že o plánech na Petříně informujeme (https://www.praha1.cz/petrin-
prohlednete-si-navrhy/ ) a od září probíhá anketa „Jaký Petřín chceme“ 
(https://www.praha1.cz/anketa-petrin/ ), do které se můžete zapojit. 
 
S pozdravem 
 
Petr Kučera 
 


