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Provozní řád parků vydaný na základě obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy o ochraně přírody 

a obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných 

prostranstvích. 

NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI:   1. Respektovat provozní řád a pokyny provozovatele   

2. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe   

3. Pohybovat se s opatrností a předcházet riziku úrazu (provozovatel neodpovídá za úrazy a škody vzniklé 
v důsledku porušení návštěvního řádu)   

4. Dodržovat čistotu   

5. Pro děti do 6 let zajistit vstup do parku pouze v doprovodu dospělé osoby   

6. Za dodržování řádu parku dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod 

V PARKU JE ZAKÁZÁNO:   1. Požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky   

2. Odhazování odpadků mimo vyhrazené odpadkové koše, včetně nedopalků   

3. Vstupovat na plochy květinových záhonů a trhat květiny na záhonech   

4. Poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení   

5. Jezdit na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích s 

výjimkou vozíků zdravotně postižených   

6. Stanovat a nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně   

7. Nechat volně pobíhat psy, znečišťovat prostory parku psími výkaly - majitel je povinen po svém psovi 

uklízet   

8. Vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště   

9. Používat motorová vozidla, s výjimkou vozíků zdravotně postižených, vjíždět s nimi a parkovat v zeleni, 

tento zákaz se vztahuje i na přípojná vozidla  

10. Vykonávat tělesné potřeby mimo WC  

11. Pořádat propagační, reklamní a jiné akce 

Z parku bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení Provozního řádu, 

neuposlechne pokynů odpovědných osob nebo jeho chování bude v rozporu s mravními a společenskými 

zásadami. Neopustí-li návštěvník v takových případech park na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat 

o zakročení Městskou policii či Policii ČR. Porušení provozního řádu se postihuje podle obecně platných 

předpisů pokutou. 
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PARK MRÁZOVKA  

   

   

Adresa: ulice Na Zatlance a Mrázovka, Smíchov 

Popis: Park se rozkládá ve svahu nad Smíchovem, který je z velké části porostlý stromy. Nachází 
se zde prostor s fitness prvky, 2 dětská hřiště pro menší i starší děti a dále hřiště pro psy. Celým 
parkem vede bezbariérová cesta, kterou lemují dřeviny, travnaté plochy, trvalkové záhony 
a odpočívadla s lavičkami. Cestu parkem si lze též zkrátit několika schodišti. Mrázovkou prochází 
malá lanovka, která spojuje horní a dolní část hotelu NH Prague City, ale je přístupná i veřejnosti. 
V horní části parku sídlí Sport Mrázovka TJ Sokol se sportovištěm a dětským hřištěm. 
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PARK SACRÉ COEUR  

   

   

  

Adresa: ulice Holečkova, Kartouzská, průchod lávkou z OC Nový Smíchov 

Popis:  Park byl založen v roce 1872 na místě bývalé vinice jako součást nově vystavěného 

dívčího kláštera Sacré Coeur. Dnes lze v prostoru parku využít dětské hřiště pro menší i starší děti 

s dlouhou skluzavkou, či posilovací a fitness prvky pro dospělé. Park je bezbariérový, dobře přístupný 

a lávkou přímo navazuje na OC Nový Smíchov. Dostatek laviček a travnatých ploch nabízí vhodné 

prostředí k odpočinku v centru Prahy. V horní části parku je vyhlídka, ze které je vidět na Smíchov 

a část Prahy na pravém břehu Vltavy. Na park volně navazuje stanice přírodovědců DDM hlavního 

města Prahy se zahradou a minizoo. V parku byla 17. listopadu 2019 vysazena „Lípa svobody“ 

k výročí uplynutí 30 let od sametové revoluce.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Sacr%C3%A9_Coeur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanice_p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdc%C5%AF_DDM_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanice_p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdc%C5%AF_DDM_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy
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PARK NÁMĚSTÍ  14. ŘÍJNA  

       

   

Adresa: náměstí 14. října, Smíchov 

Popis: Park se rozkládá mezi budovami ÚMČ Praha 5, Městskou knihovnou a Národním domem 

na Smíchově. Uprostřed parku se nachází barokní vodní dílo zvané Medvědí fontána, kterou lemuje 

růžový záhon. Sochu Neptuna a část kašny vytvořil dvorní český sochař Jeroným Kohl tvořící v druhé 

polovině 17. století. Tři medvědi podpírají širokou mísu, nad kterou je umístěn Neptun s pozlaceným 

trojzubcem, který si užívá vítězství nad mořskou obludou. Park ohraničují vzrostlé dřeviny, jsou zde 

lavičky a v rozích rostou pnoucí růže. Druhá část prostranství kolem výdechu z metra je ohraničena 

čtyřmi kvetoucími záhony. Plochy jsou odděleny menším parkovištěm a za dvěma vyvýšenými 

záhony u kostela volně navazují na park Portheimka. 
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PARK PORTHEIMKA 

   

   

Adresa: ulice Štefánikova vedle náměstí 14. října, Smíchov 

Popis: Park se nachází u stejnojmenného letohrádku, který je pozůstatkem původní historické 
zahrady. Ten je spolu s barokní kašnou chráněnou kulturní památkou. Kašnu najdeme na dochované 
zdi parku, na jejíž kamenné nádrži je plastická výzdoba antického vozu s dvojspřežím. Dřívější 400 m 
dlouhá zahrada sahající až k Vltavě vznikla současně s letohrádkem podle návrhu Kiliána Ignáce 
Dientzenhofera. Později byla hrabětem Buquoyem upravena do rokokového stylu se sochami, 
vodotrysky, bazény a habrovými alejemi. Dnes je Portheimka veřejným parkem v blízkosti baziliky 
sv. Václava. Nachází se zde rozmanité dřeviny, které poskytují stín nad lavičkami i nad částmi 
travnatých ploch. V parku je k dispozici podium, konají se zde nejrůznější kulturní akce, lekce jógy, 
můžeme také navštívit místní kavárnu či vinárnu. Historická budova Portheimka dnes slouží jako 
galerie - expozice uměleckého skla s kavárnou v přízemí.  



                                                                                            Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

                                                                                 

5 
 

PARK ARBESOVO NÁMĚSTÍ  

   

   

Adresa: Arbesovo náměstí, Smíchov 

Popis: Arbesovo náměstí nese svůj název podle novináře a spisovatele Jakuba Arbesa, který žil 

na Smíchově a byl pražským patriotem. Roku 1964 byla v parku odhalena jeho socha. Dříve stál 

na ploše náměstí kostel, který se byl koncem 19. století zbořen. V parku rostou převážně lípy, 

okrasné keřové porosty a rovněž jsou zde pěstovány travnaté plochy. Ve střední kruhové části je 

vybudována pískovcová fontána, kolem které jsou umístěny lavičky, a také je možnost využití 

veřejného pítka ve východní části parku.  
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PARK NA NÁMĚSTÍ KINSKÝCH  

   

   

Adresa: Náměstí Kinských, Smíchov 

Popis: Park na náměstí Kinských nese název podle letohrádku v Kinského zahradě na západní straně 

náměstí. Ve východní části náměstí dominuje budova justičního paláce a Obvodního soudu pro 

Prahu 5. Park je rozdělen komunikací a tramvajovým pásem, uprostřed náměstí je fontána 

Propadliště času, v parkových částech jsou travnaté plochy s dřevinami. Náměstí se dříve jmenovalo 

Sovětských tankistů s památníkem osvoboditelů na paměť osvobození Prahy Rudou armádou. Dále 

je zde umístěna socha ukrajinského básníka a předního představitele národního obrození Tarase 

Ševčenka. 
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PARK PŘEDPOLÍ DĚTSKÉHO OSTROVA 

   

   

Adresa: ulice Janáčkovo nábřeží, Smíchov 

Popis: Park na nábřeží u řeky Vltavy poskytuje krásný výhled na Šítkovský jez, Jiráskův most, dále 

přes řeku na Tančící dům a další významné stavby. Předpolí je také hojně využíváno pro vstup na 

dětské hřiště a sportoviště na Dětském ostrově. Lávka na ostrov je pouze pro pěší, je přes ní možné 

dojít též do restaurace Manu. V parku jsou umístěny lavičky ve stínu vzrostlých dřevin.   
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PARK DIEZENHOFEROVY SADY 

   

   

Adresa: ulice Matoušova, Janáčkovo nábřeží, Smíchov 

Popis: Park, který se rozkládá mezi budovou krajského úřadu Středočeského kraje a Vltavou je 

pojmenován po architektu a staviteli Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, který v 18. st. realizoval mnoho 

významných staveb v Praze. Jednou z nich je také vila Portheimka na Smíchově. Dominantou 

Diezenhoferových sadů je památný dub letní o obvodu cca 4 m. V parku je umístěna fontána ve tvaru 

cívky, jsou zde vzrostlé stromy a keřové skupiny v travnatých plochách.  
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PARK SADY NA SKALCE 

   

   

Adresa: ulice Kováků a Na Skalce, Smíchov 

Popis: Krajinářský park Sady na Skalce, který je zajímavě terénně vymodelován, vznikl koncem 

19. století. Najdeme zde rozmanité druhy stromů i keřů a dostatek travnatých ploch či laviček 

k relaxaci. V horní části sadů je vyhlídka s kovovým altánkem, který se tyčí nad vodním prvkem. Tím 

je jezírko nepravidelného tvaru, které spolu se skálou, po které stéká voda, tvoří dominantu parku. 

Vedle jezírka roste mohutný červenolistý buk lesní, ale v celém prostoru nalezneme i jiné exempláře 

dřevin. V parku je možnost využití dětského hřiště.  
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PARK SANTOŠKA  

   

    

Adresa: ulice U Santošky, Na Doubkové, Nad Santoškou, Smíchov 

Popis: Santoška se rozkládá na severní a severovýchodní straně Pavího vrchu, která je spolu 

s venkovskou usedlostí Santoška chráněna jako kulturní památka. Vila Santoška dnes slouží jako 

mateřská škola. Ve středověku byl Paví vrch porostlý vinicemi a v 19. st začal na místě vznikat park, 

dříve nazývaný zahrada. Santoška prošla v roce 2020 rekonstrukcí. Roste zde velké množství 

rozmanitých druhů dřevin, k odpočinku lze využít nový mobiliář včetně velké dřevěné lavice a lavičky 

vytvořené z kmene stromu. V horní části parku je dětské hřiště se sportovištěm a ve spodní části 

několik herních prvků. V Santošce je instalována barokní pískovcová socha ležící bohyně Flory.  
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PARK HUSOVY SADY 

   

   

Adresa: ulice Vrchlického, Smíchov 

Popis: Husovy sady se nacházejí na severním svahu košířských vrchů. Ve spodní části má park 

rovinatou část s množstvím vzrostlých lip a keřových porostů.  Jsou zde lavičky k odpočinku a dětské 

hřiště. V této části také stojí pomník Jana Husa z roku 1927. Cesty, které křižují zpevněný svah, 

umožňují procházet parkem mezi vzrostlým porostem dřevin až na Černý Vrch v horní části parku. 

Na Černém vrchu je travnatá plocha s lavičkami a dětské hřiště.  
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PARK KLAMOVKA  

   

   

Adresa: ulice Plzeňská, Pobělohorská, Smíchov 

Popis: Zahrada Klamovka byla založena na konci 18. století u letního sídla rodiny Clam-Gallasů 
v místě bývalých vinic. Později se zde otevřela zahradní restaurace s tanečním sálem, která je 
v provozu dodnes. Klamovka prošla v roce 2019 rekonstrukcí. Park poskytuje rozsáhlé trávníkové 
plochy vhodné k relaxaci či cvičení, lavičky či dřevěná lehátka. Rostou zde rozmanité druhy stromů 
a keřových porostů a po většinu roku kvetou barevné záhony.  Ve svažitých částech bylo vybudováno 
protierozní opatření a přírodní stezky, nebo např. broukoviště. Při všech čtyřech vstupech jsou 
rozmístěny informační cedule. V parku je též hojně navštěvované dětské hřiště z přírodních 
materiálů a lze využívat i molo před restaurací. V Klamovce je několik významných staveb jako 
novogotický altán Klamovka, Chrámek noci, rokokový skleník nebo kaplička Nanebevzetí Panny 
Marie. 
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PARČÍK PODÉL SMÍCHOVSKÉHO HŘBITOVA  

   

   

Adresa: ulice Xaveriova, Smíchov 

Popis: Park, který odděluje habrová alej od zdi Smíchovského hřbitova, se nachází na Malvazinkách. 

Je tvořen z velké části břízami a tvoří tak příjemný březový hájek v travnaté ploše. Park je 

podlouhlého tvaru a po celé délce jsou umístěny lavičky. Ulice nese svoje jméno od r. 1932 na počest 

smíchovského rodáka spisovatele a novináře Jakuba Arbesa dle jeho romaneta Svatý Xaverius. V této 

ulici jsou nejzachovalejší malé řadové domky, které byly městem vystavěny po 1. sv. válce. Další lze 

vidět v ul. Pravoúhlá, Přímá a Malá Xaveriova. 

  



                                                                                            Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

                                                                                 

14 
 

PARK U SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ  

   

   

Adresa: ulice Nádražní, Smíchov 

Popis: Park přímo navazuje na Smíchovské nádraží a poskytuje tak místo k odpočinku, kde si lze např. 

zkrátit čekání během cestování. Stromy, keře a travnaté plochy doplňuje kruhová nádrž s plastikou 

chlapce, která je ve středové části parku. Tato lokalita je součástí projektu Smíchov City, což je 

největší projekt v moderních dějinách Prahy.   
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PARK BOCHOVSKÁ  

    

    

Adresa: ulice Bochovská, Jinonice 

Popis: Park rozkládající se mezi zástavbou bytových domů protíná mlatová cestní síť s lavičkami. 

Místo je vhodné k relaxaci či cvičení. Jsou zde průběžně vysazovány nové výsadby stromů, které 

doplňují již vzrostlé dřeviny rozdílného složení. Na park navazují dvě hřiště pro děti, z nichž jedno je 

zastíněné, mezi hřišti lze využít víceúčelové sportoviště, které je vhodné i pro dospělé.  
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CENTRAL PARK BOTANICA 

   

  o 

Adresa: Pod Stolovou horou, Jinonice 

Popis: Central park Botanica je víceúčelový relaxační prostor pro děti i dospělé mezi zástavbou 

nových domů. Park je rozdělen do několika zón, které tvoří kompaktní celek. V krajové části se 

nachází dětské hřiště s herními prvky. V centrální části zvané náměstí jsou instalovány tři sochy 

z výtvarné soutěže, které představují – větrník, slunečník a dešťovník, v tomto kruhovém prostoru 

jsou umístěny lavičky k společenskému setkávání. V další části je rovná zelená plocha pro volné 

sporty či k uspořádání pikniku. Celý prostor parku doplňují dřeviny a také bylinkové a trvalkové 

záhony. 
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PARK WALTROVKA 

   

   

Adresa: areál Waltrovka, Jinonice 

Popis: Park se rozkládá na místě bývalé továrny Walter/Motorlet s důrazem na zachování původních 

materiálů a prvků z továrny, včetně zachování kopce s původními porosty a dvěma bunkry z 2. sv. 

války. Historii a vývoj území lze prostudovat na informačních tabulích v parku. Waltrovka je svým 

charakterem rozdělena na 2 odlišné parky – liniový a park na kopci. V liniovém parku je fontána 

inspirovaná tvarem leteckého motoru NZ 60, kosenými trávníky s dřevinami, velkým trvalkovým 

záhonem, parkem probíhají cesty s lavičkami a najedeme zde dětské hřiště s tématem letectví 

a fitness prvky. Park na kopci je opakem a je ponechán co nejvíce přirozenému vývoji s původními 

porosty, které jsou postupně koseny, aby byla vždy zachována část porostu pro hmyz a drobné 

živočichy. 

 


