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Vážená paní Pavlíková, 
 
reaguji na Vaši interpelaci na zastupitelstvu dne 18. června 2019 a nejprve se Vám musím 
omluvit, že Vám kvůli dovoleným píši se zpožděním, moje chyba. 
 
Děkuji Vám za Vaše připomínky. Od začátku mandátu koalice se za Prahu 1 snažím 
zprostředkovat lepší komunikaci s investorem, hlavním městem Prahou, aby občané byli lépe 
informováni, co se na Petříně chystá a co a jak je možné ovlivnit. Výsledkem bylo jedno setkání 
s prezentací a jedno setkání spojené s procházkou po dotčených částech Petřína. 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/ ). Budu rád za Vaše návrhy, 
jak komunikaci ještě vylepšit. 
 
Vaše výhrady k plánovaným úpravám na Petříně neberu na lehkou váhu a zachování Vámi 
zmiňovaného klidného a relativně tichého prostředí petřínských strání nad Nemocnicí pod 
Petřínem mi leží na srdci. Domnívám se, že současný ráz a charakter Petřína je potřeba zachovat 
i pro další generace. 
 
Plánované 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. Jinak se domnívám, že veřejná vybavenost toalet a zahradnického zázemí v parku chybí 
a je potřeba najít citlivý způsob, jak sem tato zařízení vhodně včlenit – zde tedy nesouhlasím 
s Vaším tvrzením, že „pro stavbu není žádný objektivní důvod“. 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. 
 
Zpřístupnění zásobní vinice průchodem do ulice Úvoz, se kterým nesouhlasíte, by mělo být, 
podle mého názoru koncipováno s ohledem na zachování relativního klidu v této oblasti. 
Zpřístupněním může vzniknout nová cesta do Nemocnice Pod Petřínem, která ušetří dnes nutné 
obcházení přes ulici Vlašskou (úspora asi 250 m), a zároveň otevřením zahrady získají Pražané i 
návštěvníci souběžnou cestu zahradou s ulicí Úvoz. Průchod z ulice Vlašské by mohl být 
v případě potvrzení obav z nadměrného navýšení provozu turistů v zahradě být např. na noc 
zamykán. Pro odclonění této části parku od budov nemocnice počítá investor s vysázením nové 
aleje podél cesty u hranice pozemku Nemocnice. V parku se dále počítá se zachováním vinice, 
tedy území nebude mimo cesty úplně průchozí a zachová se tak i klidnější prostředí pro zde žijící 
živočichy. 
 
V následujícím obrázku jsem si dovolil pro Vás vyexportovat mapu tras z používání mobilní 
aplikace Strava, která sleduje a měří chůzi a běh. Tato data nám mohou pomoci ilustrovat, 
v jakých intenzitách jsou využívány různé cesty ve městě. Z obrázku je patrné, že území 
v úžlabině v okolí Nemocnice Pod Petřínem výrazně zatížené trasy obcházejí. Ani dnes přístupné 
cesty ve Strahovské zahradě, pokud vedou úžlabinou dolu a nahoru, jsou zatížené výrazně méně 
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než oblíbené trasy v okolí – vyhlídková cesta, okolí rozhledny nebo Nerudovka. Hlavní proud 
lidí též nesměřuje ulicí v Úvozu, ale spíše přes Hradčanské náměstí a Nerudovkou. Při 
zpřístupnění zásobní zahrady by tedy měl být trend podobný, že zejména turisté budou 
preferovat stávající hlavní trasy a jen část se vydá na menší cesty do zahrad. Obrázek je 
samozřejmě založený na určitých datech, která nezachytávají trasy všech lidí, ale pro ilustraci je 
myslím relevantní.  

 
Trasy v Petřínských zahradách na Praze 1 – Zdroj: Global Strava Heatmap - https://www.strava.com/heatmap  
 
 
Vámi zmiňované obavy tak určitě nehodlám brát na lehkou váhu, ale navrhuji včas se na rizika 
připravit a společně je řešit, aniž by však byla úplně zastavena realizace Vámi zmiňovaných 
projektů.  
 
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. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Petr Kučera 
 
 


