
Petice občanů a občanských sdružení 

na záchranu zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady hl. m. Prahy 

(dále jen „BZP“) 
 

V lednu 2011 BZP uzavřela své prostory včetně lesoparku a vyhlídkové stráně. Veřejnost je ze strany 

BZP informována pouze o dočasném uzavření z důvodů pěstebních opatření, ale ve skutečnosti má být 
tento celý areál natrvalo kompletně uzavřen a zpřístupněn pouze za poplatek a ve vymezených 

hodinách otevírací doby BZP.  

S tím zásadně nesouhlasíme. 

Donedávna volně přístupný lesopark a vyhlídková stráň byly intenzivně využívány Pražany pro 
rekreaci, procházky, běhání, cyklistiku, tradiční sáňkování dětí, vycházky se psy o víkendech i ve 

všední dny, zejména v časných ranních a pozdních večerních hodinách. Tuto významnou rekreační 

oblast využívali občané Troje, Bohnic i dalších částí Prahy nejvíce právě ráno před zaměstnáním a 
večer po návratu z práce. Řada lidí procházela napříč tímto územím, aby nemuseli den začínat ve 

stresu z cestování dopravními prostředky. 

Zamezením volného vstupu bude znehodnoceno využívání tohoto přirozeného území, kde se nachází 
trojská step a les vždy využívané kulturně, bez odpadků, lámání dřevin a jiných škod. a to dávno před 

založením BZP. 

Pro uměle pěstovanou květenu, kterou by bylo třeba oplocovat a hlídat její případné odcizení, má BZP 

dostatek ostatních ploch.  
Uzavření cesty mezi Úvozem a Havránkou, ke kterému ze strany BZP došlo, znamená rozdělení Troje 

na dvě části a značné prodlouží docházkové vzdálenosti až na několikanásobek. Areál BZP se tak 

stává barierou a klínem mezi oběma částmi Troje od Trojské ulice až po Bohnice. Uzavřením tohoto 

území dojde ke zrušení historické cesty pro pěší i cyklisty. 

Tato část Troje je Pražany využívána k rekreaci odnepaměti, dávno před založením BZP a musí 

zůstat veřejně přístupná.  

 

Požadujeme, 

 

1. Aby donedávna veřejně přístupná část BZP zůstala i nadále otevřená pro veřejnost zdarma. 
Podporujeme usnesení ZMČ Praha Troja z 16.12.2010, ve kterém nesouhlasí se záměrem uzavření 

BZP podle stávajícího Generelu s tím, že tento záměr je v rozporu s veřejným zájmem a požaduje, aby 

MČ byla přizvána k projednání revize Generelu PBZ a současně s veřejností, která bude moci uplatnit 
své připomínky. 

2. Aby Generel BZP byl aktualizován a projednán veřejně. 

3. Aby veřejná cesta mezi Úvozem a Havránkou, která je součástí veřejně přístupných částí BZP na 

její jižní hranici s placenou zónou, zůstala i nadále veřejnou tak, jak je tomu již po staletí. Podle 
Odboru dopravy MČ Praha 7 se jedná o parkovou cestu veřejně přístupnou. Podle vyjádření 

Magistrátu hl. m. Prahy je to bezejmenná komunikace, která není zařazena do kategorie místních 

komunikací a jedná se tak o veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Tento náš požadavek je rovněž 
podpořen usnesením MČ Praha Troja z 16.12.2010 a novou Krajinářskou studií Praha-Troja. 

4. Aby budovy  BZP nebyly umisťovány do blízkosti sousedních rodinných domů. 

5. Aby byly zachovány 3 placené zóny BZP sever, jih a Fata Morgana a mezi nimi byla 
zachována jako doposud veřejně přístupná část lesoparku určená k rekreaci a sportu. Placené 

zóny by byly pro návštěvníky BZP propojeny kultivovanými cestami přes veřejně přístupnou část a na 

vchodu do placených zón byly oboustranné turnikety (na denní vstupenku, permanentku či SMS) pro 

vstup dovnitř i ven. Oboustranné turnikety (včetně vchodu od zastávky Na Kovárně) by měly fungovat 
po celou otevírací dobu BZP, tedy i ve všedních dnech.  

 

Splněním těchto požadavků bude dosaženo plnohodnotného využívaní BZP občany celé Prahy a do 
BZP přivede ještě více návštěvníků. 

 

 
OS TROJA TROJOU, OS IUS NATURALIS, OS 3 duby, OS  "Na Rybárně“, 

TJ SOKOL TROJA 


