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Občané jsou odborníci na to jak chtějí žít. 

Architekti a plánovači na to co a kde je k tomu potřeba mít. 

Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci a získat tak od správných 
lidí správné informace ve správné fázi plánování.

Participaci veřejnosti a představitelů hlavních zájmů v území chápeme jako důležitou součást 
plánování. Umožňuje získat představu o potřebách uživatelů místa / území pro zadání a 
zpětnou vazbu k variantám řešení a tím optimalizovat výsledný návrh. 

1 Výchozísituace
Urbanistickéřešenísouboru nabrownfielduMichelsképekárny je již jasný,k čemužzásadním
způsobempřispělo 2. veřejné plánovací setkání, na kterém byly připomínkovány tři pracovní
varianty urbanistickéhouspořádání.Výslednýnávrhvycházíz varianty B, byl všakještěupraven
jak na základě zpětné vazby ze setkání, tak později znovu po změně v Pražských stavebních
předpisech. Začíná sepracovatnadetailnějším řešení veřejnýchprostranství. V této situaci se 
jevilo jakovhodné zpřesnit spolus obyvateli okolí zadánípro veřejnáprostranstvínad rámec
původníchrámcovýchpředstavoaktivitáchacharakterupojmenovanýchnaprvnímplánovacím
setkánímpředpočátkemnavrhováníurbanistickéhořešení. Zatímtoúčelembylouspořádáno
setkáníformátemnapomezísousedskéhoaplánovacíhosetkání.

2 gendaaprůběh3.plánovacíhosetkání
Účelemvýstupůsetkáníjeupřesnitumístěníaktivitacharakterjednotlivýchprostranství. Aktivity
z prvního plánovacího setkání mohli účastníci ještě doplnit a pak na papírkách umístit do
konkrétní oblasti veřejných prostranství. K charakteru se vyjadřovali dvojím způsobem –
odpovědínaotázkyhlasováníms tříbodovouškálouapřiřazeníinspiračníchfotografií.
Obr. Příklad záznamu k pásu zeleně – rozmístěné aktivity a ilustrační obrázky charakteru:
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Na veřejné plánovací setkání v základní škole Na Líše dorazilo 19. února. 2019 přibližně 50
účastníků, převážně z nejbližšího okolí. Práce probíhala ve 3 skupinách, které se postupně
vystřídaly u jednotlivých prostranství a doplňovaly výstupy skupin, které se již danému
prostranství věnovaly.Meziskupinamibylapoměrněvelkáshoda, „disentní“ názorynevznikaly,
rozdílybylypouze mírné.

3 Podrobnévýstupyveřejnéhoplánovacíhosetkání v analytickéfázi
Záznamyze setkání – vyplněné tabulkyproorientačníhlasovánídoplánuumístěnéaktivitya
obrázkyinspiračního charakterubylypřevedenydojednoduchýchschématadoplněnystručným
shrnujícímkomentářem. Výstupyjsourozdělenépodlehlavníchčástíveřejnýchprostranství.
Obr. Části veřejných prostranství

3.1 Pekárenská

3.1.1 Aktivity

Obecněbymělmítprostorpředevšímokrasnouroli.ktivity jsoudoplňkové (odpočinkové)a
budouvyužíványdleprovozunaPekárenskéane/realizacetramvaje.
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3.1.2 Charakter

Charakterembymělybýtoběčástipásustejné,panujenatomshoda.Charakterbymělvyplývat
z okrasnéaizolačnírolezelenědoplněnéomožnostprocházkyaodpočinku(procházkováklikatá
cesta podél Pekárenské – např. mlatová, lavičky a trochu trávníku pro posezení). Konkrétní
inspiracenavybranýchobrázcíchbylymlatovácesta,klikaté(nepravoúhlécesty),okrasnévyužití
kamenů,vzrostléstromy. Dlekomentářůbyzeleňnemělabýtpřílišformální avyužívatdomácí
druhy (formálnípojetímámítaktivnějšíčástpěšízóny. Z izolačnírolevyplývápotřebauplatnit
vzrostléinižšídřevinyapoužítistálezelenédřeviny.
Tabulky: výsledky orientačního hlasování kartami o otázkách charakteru území
Pekárenská pouze 

okrasná
něco 
mezi

převážně 
s aktivitami

Má být role zeleného pásu v Pekárenské pouze okrasná, 
převážně s rekreačními, sportovními či společenskými 
aktivitám nebo něco mezi?

10 6 0

Pekárenská jeden 
charakter

nevím více částí 
s odlišným 
charakterem

Má mít celý prostor jeden charakter nebo více částí 
s odlišným charakterem?

14 1 1

3.2 Pěšízóna

3.2.1 Aktivity

Obecněuspořádáníaktivitvycházízedvoucharakterověodlišnýchčástí– klidnějšíaaktivnější.
Kroměaktivituvedenýchveschématujevhodnépromyslet,zdaumístitsem,natrávníkyupěších
cestnebopásuzelenědostatečnýprostorprojóguacvičebníprvkyproseniory.
Povrchy pro pobytpraktické - rovnédlažby(abykolečkovátaškanedrncala),pítko(1až 2).

3.2.2 Charakter

Z hlediskacharakterusejednáodvěčásti– východní,větší,klidnější(pojednánímpřírodnější)a
západníaktivnější(pojednánímformálnější).I v aktivnějšíčástije poptávkapovyužitívýsadeb,
byťv menšímíře.
Tabulky: výsledky orientačního hlasování kartami o otázkách charakteru území

Pěšízóna klidná nevím I pro trhy a 
akce

Má užší část být spíš klidná nebo využitelná i pro trhy či 
společenské akce nebo?

3 7 8

Pěšízóna Jen jeden 
charakter

nevím více částí 
s odlišným 
charakterem

Má mít celý prostor jeden charakter nebo více částí 
s odlišným charakterem?

1 0 17
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3.2.3 Dalšípoznámkyk řešenípěšízóny

▪ Pro vodníprvkyzvážitvyužitíšedévody.Vodníchprvkůnemnoho(údržba).
▪ Zvážitvytvořenívyhlídkovéterasy(s kavárnou?) nanejvyššíbudově.
▪ Pracovat s různýmikresbamidlažby.
▪ Řešitdostupnostkontejnerůvčetnětěchnatříděnýodpadproobyvatele.

3.3 Pászeleněapsíloučka

3.3.1 Aktivity

Obecněaktivityodpovídajítomu,žebyprostředímělobýtpřírodnějšíaklidnějšíkvůlikontaktu
se zástavbou.Svahjedoporučenovyužítprosáňkování– protojetřeba ponechatpruhbezstromů.
Psíloučkabysimělazachovatfunkciprovenčenípsů(abypejskařinerušilijinde)anemělabyse
protozpevňovat.

3.3.2 Charakter

Z hlediska charakteru je jednoznačná požadavekna gradient – od poloformálního otevřeného
prostoruudomůapsí loučkyk přírodnějšímu,divočejšímusměremk trati.Psí loučkubybylo
vhodnévymezit (napříkladkeři), ale neoplocovat.






