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Zapojení veřejnosti 
Zapojení veřejnosti do tvorby projektu, tzv. participace, začala již v listopadu 2016, kdy byl 
projekt představen v prostorách OC Nový Smíchov. Byl zde vystaven model, ve kterém 
studenti Fakulty architektury ČVUT ztvárnili ideové urbanistické řešení území, a zároveň 
proběhl průzkum názorů pilotní anketou.  

Konzultantem plánovacího procesu a při zapojení veřejnosti je Institut plánování a rozvoje hl. 
m. Prahy (IPR). „Pokud budou městské části koordinovat jednotlivé projekty na svém území 
tak, jako se o to snaží Praha 5, a pokud budou investoři otevřeni spolupráci stejně jako 
Sekyra Group v případě Smíchov City, věřím, že se v Praze brzy podaří odstranit bariéry 
mezi občany, investory a samosprávou. Schopnost spolupráce bezpochyby vede ke 
kvalitnějším realizacím i vyšší efektivitě celého procesu,” říká ředitel IPR Ondřej Boháč.  
Výstava v Malé galerii MČ Praha 5 je zaměřena na představení severní části území 
bývalého nákladového nádraží. Důraz je dán především na veřejné prostory bulváru, dvou 
parků a vnitřních ulic, které jsou nyní předmětem participace. Inspirací pro podněty 
návštěvníků výstavy jsou ukázky možného řešení prostor od architektů ze studia A69 
architekti. Plány, vizualizace, skici a velký model přibližují možnou budoucí podobu nové 
pražské čtvrti. Její architektonicko-urbanistická struktura je již určena studií z roku 2014 a 
výsledky architektonické soutěže, během níž bylo vybráno šest architektonických týmů, které 
nyní spolupracují na podrobnějším rozpracování v několika etapách. 

Podněty od veřejnosti k podobě Smíchov City budou sbírány do 3. června 2017  
a následně budou odborně vyhodnoceny a vypořádány. Na jejich základě pak vzniknou 
doporučení pro zapracování do projektu. Pro investora projektu, společnost Sekyra Group, 
je projekt výzvou: “Je nám ctí, že jsme mezi vůbec prvními, kdo ze soukromých developerů 
nabízí svoje území k participaci veřejnosti a přispívá tedy ke spoluvytvoření nového města 
stávajícími občany. Naší ambicí je, aby se v nově vznikající části města cítili dobře nejen 
noví obyvatelé, ale aby i stávající „Smíchováci” dali prostoru bývalého nákladového nádraží 
kus sebe a brali nově vznikající část Smíchova za vlastní. Proces zapojení obyvatel do 
tvorby nové čtvrti, která má ambici stát se moderním centrem této historicky bohaté a 
rozmanité části města, započal před více než půlrokem a je součástí naší téměř dvanáctileté 
práce na tvorbě co nejkvalitnějšího architektonicko-urbanistického konceptu a přípravě 
území drážního brownfieldu k revitalizaci,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group. 

Partnerem projektu Smíchov City je společnost České dráhy, na jejichž pozemcích se 
uskuteční budoucí výstavba. „Vážíme si toho, že jsme součástí celoevropského trendu 
rozvoje obdobných nákladových drážních obvodů ve vnitroměstských lokalitách, jako jsou 
např. Europaviertel ve Frankfurtu, Arnulfpark nebo Baumkirchen Mitte v Mnichově, 
Europacity v Berlíně nebo BahnhofCity ve Vídni. Vznikne tady významný přestupní bod, 
který má nejen dopravní, ale i městotvornou dimenzi, kdy plynule přechází v multifunkční 
městskou čtvrť s plnohodnotnou občanskou a veřejnou vybaveností,” doplňuje 
místopředseda představenstva Českých drah Miroslav Kupec.  

„Věřím, že společně přispějeme k rozvoji místa, které se v budoucnu stane atraktivní, 
moderní a pro život příjemnou pražskou částí. Městská část nemá vyhláškami a zákony 
dané možnosti, jak výrazněji ovlivnit rozhodování investora - toto je v gesci zejména Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy a hlavního města Prahy. Nicméně, či právě proto, udělá vše 
pro to, aby zprostředkovala co nejsilnější hlas veřejnosti směrem k investorovi. A spolu s 
veřejností bude klást otázky a vznášet podněty a požadavky tak, aby jejich rozumná část 
byla zahrnuta v co největším množství,” dodává starosta MČ Praha 5 Pavel Richter. 

 
Podrobnější informace o možnostech zapojení pro veřejnost jsou uvedeny v příloze. 



 
 
Webová stránka: smichovcity.praha5.cz 
 
 
Jak se můžete zapojit do tvorby Smíchov City? 
 

● Podívejte se na výstavu v Malé galerii MČ Praha 5 ve Štefánikově ul. 13-15 
trvání: 26. dubna – 3. června 2017 
otevřeno pondělí až pátek, 13:00 –  18:00 
komentované prohlídky výstavy –  každý čtvrtek od 17:30 
 

 
● Zúčastněte se plánovací procházky územím: 

13. května a 27. května 2017, vždy v 15:00 –  sraz v Malé galerii MČ Praha  
 
 

● Diskutujte na plánovacím workshopu 
3. června 2017 v 15:00 (místo bude upřesněno) 
 
 

● Vyplňte online dotazník – dostupný do 3. června 2017 přes smichovcity.praha5.cz 
 
 

● Věnujte čas tazatelům ze sociologického průzkumu  
Od 24. dubna do 24. května 2017 realizuje mezi obyvateli MČ Praha 5 agentura SC&C 
sociologický průzkum k tématu Smíchov City. Jedná se o reprezentativní průzkum, do kterého 
jsou respondenti oslovováni výhradně tazateli agentury v ulicích MČ Praha 5. Dotazník 
vytvořil řešitelský tým složený ze zástupců MČ Praha 5, IPR Praha, A69 architekti a Sekyra 
Group. Sběr dat bude převážně technikou osobních rozhovorů s tazatelem (tzv. face to face). 
Doplňující metodou bude online sběr dat (tzv. CAWI) pro ty, kteří nebudou mít čas odpovědět 
ihned. Výsledky budou k dispozici na konci května.  

 
 
 

 
 
 
 


