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TISKOVÁ ZPRÁVA 

14. dubna 2016  

 

Prohlášení Botanické zahrady hl. m. Prahy k vydávání tzv. sousedských permanentek 

pro vybrané občany Prahy 7 a Prahy 8 

 

Vzhledem k přibývajícímu množství neúplných a zkreslených informací k tzv. sousedským 

permanentkám, které má Botanická zahrada hl. m. Prahy poskytovat za symbolickou cenu 

vybraným občanům Prahy 7 a Prahy 8, vydává trojská botanická zahrada toto prohlášení. 

 

Zřizovatelem Botanické zahrady hl. m. Prahy je hlavní město Praha. Proto o vydávání tzv. sousedských 

permanentek k celoročnímu vstupu do Botanické zahrady hl. m. Prahy rozhodla Rada hl. m. Prahy po 

dohodě s politickou reprezentací městských částí Prahy 7 a Prahy 8. Botanická zahrada hl. m. Prahy je 

v tomto případě pouze realizátorem tohoto rozhodnutí. 

 

Území Botanické zahrady hl. m. Prahy 

Botanická zahrada hl. m. Prahy není vlastníkem území, na kterém se nachází. Vlastníkem pozemků je 

hlavní město Praha. Botanické zahradě hl. m. Prahy toto území svěřila zřizovací listinou k užívání. 

Proto o využití nemůže Botanická zahrada hl. m. Prahy v žádném případě svévolně rozhodovat. 

 

Odpočinková zóna pro všechny návštěvníky bez rozdílu 

Území Botanické zahrady hl. m. Prahy by mělo sloužit jako odpočinková zóna všem návštěvníkům bez 

ohledu na jejich bydliště. Aby mohla tento účel plnit, je nezbytné zachovat možnost ochrany území i 

exponátů před zloději a vandaly, kteří unikátní expozice vysazené na vymezeném území ničí. 

 

Průchod mezi sídlištěm Bohnice a oblastí městské části Praha-Troja 

Vzhledem ke stížnostem občanů Bohnic a Troji si Botanická zahrada hl. m. Prahy dovoluje informovat, 

že jejím územím nevede pouze jedna možnost průchodu mezi těmito dvěma uvedenými částmi. 

Průchod je možný dalšími třemi cestami vhodnými pro pěší. Jednu z možných komunikací financovala 

Botanická zahrada hl. m. Prahy ze svých vlastních zdrojů, aby obyvatelům umožnila průchodnost a 

dosažitelnost obou uvedených území. 
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Zdroje příjmů 

Zdrojem příjmů Botanické zahrady hl. m. Prahy jsou tržby ze vstupného a poskytnutý příspěvek na 

provoz z rozpočtu zřizovatele, tedy hlavního města Prahy. Snížená výše tržeb ze vstupného za tzv. 

sousedské permanentky nebyla v roce 2015 ani v roce 2016 žádným způsobem kompenzována 

zvýšeným příspěvkem na provoz. 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Lucie Herberová 

PR Manager a tisková mluvčí  

mobil: 605 234 282  

e-mail: lucie.herberova@botanicka.cz 
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