
Požadavky ob čanské iniciativy Proti-Plotu pro jednání 20.10.2011  
s vedením Botanické zahrady a arch. ateliérem AND 

 
1) Anketa v Osmičce a veřejné projednání v KC Krakov před započetím dalších změn 
v BZ  s tím, že změny Generelu budou příště zveřejňovány a konzultovány v předstihu s 
občany bydlícími v sousedství BZ. 
 
2) V rámci postupné obměny lesoparku by měla být zachována možnost chodit 
terénem MIMO stezky. Plocha současného lesoparku by měla vždy být spíše lesem (byť s 
introdukovanými dřevinami) než sítí cest okolo botanických expozic a pouhými zbytky stromu 
kolem. 
 
3) Vnitřní síť cest by měla respektovat komunikační potřeby obyvatel Bohnic a Troje, 
tzn. aby mezi novými automatickými vchody existovalo pokud možno co nejpřímější 
spojení. Podporujeme vznik dalších automatických vchodů. 
 
4) Permanentka zdarma pro obyvatele Troje a Bohnic by měla být trvalou nabídkou, 
která by umožnila místním obyvatelům využívat přes den (7 - 22:00 hod) lesopark v režimu 
podobném, jako před uzavřením oplocení ( vč. např. umožnění volného vstupu na vyhlídku 
při Novoročním ohňostroji).Toto by mělo být veřejně deklarováno jako závazek BZ a 
Magistrátu HLMP místním obyvatelům a zaneseno do závazných dokumentů BZ 
(Generelu). 
 
5) V rámci Generelu BZ by mělo být podrobně řešeno cyklistické spojení mezi severní 
a jižní části Troje. Toto by mělo být formou uznání závazku dělat něco se situací, která 
vznikla uzavřením lesoparku a mělo by obsahovat návrhy řešení. Předpokládáme 
spolupráci architektů a BZ s Komisí Rady HLMP pro cyklistickou dopravu a přizvání 
sdružení AutoMat, které se cyklistickou dopravou v Praze dlouhodobě programově zabývá. 
 
6)  Výstavba restaurace „Hájenka“ uvnitř expozice na nejkrásnějším místě původního 
lesoparku je pro nás nepřijatelná. 
 
7) Navyšování počtu parkovacích míst halovými garážemi u severního vstupu 
považujeme za velmi nešťastný nápad. Přednost by měla vždy mít MHD a již i vybudování 
současného parkoviště velmi necitlivě přerušilo jinak celistvý zelený pás podél ulice K 
Pazderkám. 
 
8) Generel (a samozřejmě i Návštěvní řád) by měl specifikovat, kde a za jakých 
podmínek lze uvnitř venkovní expozice provozovat aktivity jako jogging či sáňkování. Může 
to být podpořeno deklarací(v Generelu a Návštěvním řádu), co není výslovně zakázáno 
(se specifikací na určené místo), je povoleno. 
 
9) Racionální vyřešení propojení úvozové cesty se soukromými pozemky (viz. 
požadavek Trojských). 
 
10) BZ by již neměla nad rámec stávajícího Generelu rozšiřovat 
oplocené plochy. 
    
    DĚKUJEME. 

 


