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Lesopark uzavřen 1. 1. 2011
● Lesopark byl využíván 

celodenně desítky let k 
neorganizované rekreaci a jako 
průchozí koridor mezi čtvrtěmi

● Zmizelo zhruba 17 ha volně 
přístupné plochy (= 2/3  rozlohy 
Čimického háje!)

● Botanická zahrada vždy 
slibovala volnou přístupnost 
lesoparku

● Uzavření bezprostředně 
postihlo zhruba deset tisíc 
obyvatel Prahy 

● 4.800 lidí podepsalo petici za 
znovuotevření lesoparku



  

Co slibovala Botanická zahrada*
„Nové expozice, které na 
stráni a v lese 
připravujeme, budou 
řešeny extenzivně.“
„Naši návštěvníci do 
nich budou moci 
vstupovat bez placení 
vstupného.“
„Nemusíte se tedy 
obávat, že vám chceme 
vzít krásný kus Troje!“
*Informační panel 23.4.2011!



  

Co občanům vadí nejvíc
● Ztráta rozsáhlého prostoru 

pro neorganizovanu rekreaci, 
jako jsou sportovní aktivity, 
venčení psů, hry dětí apod

● Lesopark není přístupný ráno 
ani večer

● Oblast je neprůchodná, 
alternativní cesty výrazně delší  
a méně bezpečné a nevhodné 
pro kočárky, invalidy a cyklisty

● Do rozsáhlé oblasti se lze 
dostat pouze třemi nepříliš 
vhodně umístěnými vstupy

● Za vstup do lesoparku se platí



  

Prostupnost oblasti



  

Vítáme, že Praha přichází s návrhy 
řešení. Bohužel nejsou uspokojivé.

● Úprava úvozové cesty – lepší povrch uvítá většina 
návštěvníků, cesta ale není bezpečnou alternativou 
původních cest – vede jinam a končí na frekventované, 
úzké silnici

● Posunutí otevírací doby – řešení, které by pomohlo, 
pokud bude otevřeno od 6 do 22 h. (ranní, večerní běh, 
cesty do práce a z práce apod.)

● Nové automatické vchody – mohou řešit přístup do 
oblasti, ale nejdříve od dubna příštího roku

● Vstup zdarma pro místní občany – časově limitované 
řešení, které omezuje využití veřejného prostoru na  místní 
obyvatele a platící návštěvníky



  

Proč jde o citlivou záležitost?
● V Bohnicích a Čimicích žije 45 – 50 tisíc lidí
● Pro tolik lidí je zelených ploch pro neorganizovanou 

rekreaci nedostatek a jsou přetížené

Les Lidí ročně tis. osob / ha Rozloha (ha)
Bohnické údolí (prudké svahy) 345 000 4,11 84
Čimický háj 115 000 4,6 25
Draháň – Bohnice (daleko pro 
většinu obyvatel oblasti)

345 000 3,80 90,8

Nově oplocený areál _ _ 17

Farka, Velká skála, Havránka, 
nárazové pásmo před 
oploceným územím (odhad)

_ _ 5

Zdroj: Zhodnocení rekreačního potenciálu pražských lesů,UEP, 2010, vlastní 
odhad rozloh na základě katastrálních map



  

Z programového prohlášení
 Rady hlavního města Prahy

IV. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA
...
2.    bude usilovat o to, aby neubývalo veřejně 
přístupných zelených ploch (např. Trojmezí, 
Klánovický les a další) a maximálně se zasadí o 
nárůst jejich podílu a zlepšení jejich rekreační funkce;
3.    bude usilovat, aby v rámci změn územního plánu 
neubývalo ploch určených pro sport a volný čas;
...



  

Co si město od změny využití areálu slibuje?

● Městské lesy jsou využívané v obdobné míře jako 
Botanická nebo Zoologická zahrada.

● Počet návštěvníků Botanické zahrady od roku 2006 klesá, 
rok 2010 viz tabulka. 

Botanická 
zahrada

Celková 
návštěvnost 

Rozloha (ha) Zatížení 
(tis.osob/ha)

Původní oplocený 
venkovní areál

147 000

Fata Morgana 115 000
Celkem 262 000 46,7 5,61



  

Zhodnocení situace

 
● Městské lesy jsou stejně populární jako Botanická 

zahrada
● Městské lesy jsou levnější než Botanická zahrada
● Každé omezení ve využívání městských lesů vede ke 

zvýšenému tlaku na zbývající lesy
● V některých lokalitách je každý takovýto zásah velmi 

citelný (Bohnice, Čimice).



  

Co očekáváme
● Generel územního rozvoje Botanické zahrady bude znovu 

projednán a podroben veřejné diskuzi
● Okamžité zastavení přeměny lesoparku na botanické 

expozice vyžadující zvláštní ochranu do doby, než bude 
projednán a aktualizován Generel 

● Znovuotevření lesoparku k volné rekreaci po celý den i rok
● Obnovení významné pěší a cyklistické spojnice městských 

částí Troje a Bohnic

občanská iniciativa Proti plotu    
www.proti-plotu.cz , proti.plotu@email.cz
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