
Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

Podezřelé zatížení poštovního serveru,
které detekovali v pondělí 14. března
ve večerních hodinách správci sítě rad-

nice Pětky, je přimělo diagnostikovat systém.
Díky tomu zjistili, že se jejich síť stala obětí
šifrovacího útoku, který měl za cíl zřejmě
zničit data úřadu. Okamžitě proto podnikli

nezbytné kroky k minimalizaci destruktivní
činnosti útoku a úřad z bezpečnostních dů-
vodů odpojili od internetu.

Starostka této městské části Renáta Zajíč-
ková (ODS) podala trestní oznámení na ne-
známého pachatele Policii České republiky
a zároveň byl informován Národní úřad pro

Kybernetický útok
vyřadiI radnici z plného provozu

Na téměř dva týdny se podařilo zatím neznámým hackerům
vyřadit radnici Prahy 5 z plného provozu. Kvůli šifrovacímu útoku,
který by mohl poškodit data úřadu, radnice vypnula elektronické
systémy a podala na neznámého pachatele trestní oznámení.
Počet kyberútoků na české firmy vzrostl proti období před
počátkem války na Ukrajině o třetinu.

kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Ten
podle posledních informací radnice pracoval
na analýze incidentu i se zpravodajskými
službami. Neúspěšné pokusy o útoky zazna-
menaly i některé jiné pražské městské části,
většina však žádné problémy neregistrovala.

Policie hledá pachatele
Všechny agendy úřadu, při kterých je

nutné využívat počítačové technologie, se
vyřadily z provozu a lidé si nemohli například
zažádat o nové doklady ani si je vyzvednout.
Mohli si o ně ale zažádat na jakémkoliv úřadě
s rozšířenou působností, kterými jsou v me-
tropoli úřady Prahy 1 až Prahy 22.

pokračování na straně 3
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Na Andělu probíhá
oprava křižovatky

Na Andělu probíhá zcela zásadní
oprava nejvytíženější tramva-
jové křižovatky v Praze. Pražský

Dopravní podnik provádí výměnu kole-
jového křížení v této tramvajové křižo-
vatce. Práce jsou rozděleny do čtyř etap.
V každé etapě dojde k výměně jiných
částí kolejové křižovatky, podle toho bu -
de v dotčených úsecích obousměrně pře-
rušen tramvajový provoz a linky budou
jezdit po náhradních trasách. Vzhledem
k etapizaci prací v tramvajové křižo-
vatce Anděl doporučuje Dopravní pod-
nik cestujícím sledovat webové stránky
dpp.cz a profily na sociálních sítích, kde
jsou k dispozici vždy aktuální informace
o dopravních opatřeních v oblasti An-
děla. Ke každé etapě jsou připraveny in-
formační letáky do vozů a zastávek po-
vrchové dopravy i vitrín ve stanicích
me tra. Cestujícím poradí také informá-
toři v reflexních vestách, hlášení ve sta-
nicích metra a ve vozech dotčených li-
nek povrchové dopravy nebo informační
tabule na vybraných exponovaných mís-
tech. Podrobnější informace je možné
se dozvědět také v informačních stře-
discích pražského Dopravního podniku
nebo na jeho telefonické infolince. red

Pražský Dopravní podnik dokončil vý-
stavbu první etapy tramvajové tratě
Sídliště Barrandov – Holyně – Slive-

nec, tedy úseku mezi Barrandovem a Holyní.
V pátek 8. dubna se po nové tramvajové trati
mohli zdarma svézt první zájemci. Mezi
smyčkou Sídliště Barrandov a Holyně pro ně
pendlovala historická tramvaj. Od 9. dubna
byl na nové trati zahájen pravidelný provoz.

Tramvajová trať Barrandov – Holyně má
délku jeden kilometr a jsou na ní dva páry
zastávek. Náměstí Olgy Scheinpflugové na
stejnojmenném náměstí a zastávka Holyně
nedaleko křižovatky ulic U Náhonu a Pod Vy-
sokou mezí. Na obou párech zastávek jsou
osazeny nové přístřešky, které se začínají
objevovat v Praze i na jiných místech. Na za-
stávkách budou cestujícím sloužit také nové
informační displeje, které zobrazují aktuální
údaje o odjezdu nejbližších spojů. Do Holyně
byla prodloužena linka číslo 5.

„V oblasti rozvoje tramvajových tratí za
námi stojí rekordní úspěchy. Věřím, že nově
otevřenou tratí do Holyně potěšíme nejen
obyvatele Slivence a Barrandova. Nedávno
jsme dokončili také tramvajovou smyčku Za-
hradní Město, otevřeli obnovenou linku na

Pankráci, zahájili jsme novou stavbu tram-
vajové tratě do Libuše a stavíme přestupní
uzel Depo Hostivař. Připravujeme tramva-
jové tratě do Slivence, na Dědinu a ke Stra-
hovskému stadionu. Do budoucna pak počí-
táme také s pokračováním kolejí směr
Muzeum a Václavské náměstí, kam tramvaje
opět vrátíme,“ řekl pražský primátor Zdeněk
Hřib (Piráti).

„Je faktem, že se Praha stále rozrůstá,
a tak přibývá počet obyvatel. Barrandov je
jednou z mnoha takových lokalit. Kromě byd-
lení je nutné zajišťovat i navazující infra-
strukturu, jako je městská hromadná do-
prava, školy nebo zdravotnická zařízení.
Noví obyvatelé sídliště Barrandov získávají
prodloužením trati do Holyně pohodlnou
a ekologickou dopravu do centra Prahy.
Tramvajová doprava je však jen jednou
z možností, kterou chtějí Pražané využívat.
Přála bych si, aby se stejná péče věnovala
přípravám i jiných typů dopravních staveb,
které také pomůžou obyvatelům hlavního
města,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Za-
jíčková (ODS).

„Jsem ráda, že po tolika letech bude bar-
randovská tramvajová trať dokončena. Dneš-

ním dnem se tramvaj přiblíží k Holyni, takže
tamní obyvatelé a lidé ze severní části Sli-
vence budou moci dojít na tramvaj pěšky.
Pevně doufám, že se příští rok podaří dotáh-
nout tramvaj až do smyčky Slivenec, a to
i s parkovištěm P+R, které zde velmi chybí,“
dodala starostka městské části Praha – Sli-
venec Jana Plamínková. 

Stavba trvala necelých deset měsíců, jejím
zhotovitelem je společnost STRABAG Rail.
Náklady na stavbu tohoto úseku by neměly
přesáhnout 170 milionů korun, 85 procent
uznatelných nákladů pokryje dotace z ev-
ropských fondů. red

Pátá městská část realizovala projekt
Bezpečného přechodu nové generace
v Jinonicích u křižovatky ulic V Zářezu

a Puchmajerova. Projekt byl realizován za
dotační podpory hlavního města Prahy z fi-
nanční rezervy Smart Cities pro rok 2017.

Díky této podpoře vznikl bezpečný pře-
chod, který sestává z takzvaných chytrých
lamp se zabudovanými senzory, které zjišťují
přítomnost pěších plánujících překonat vo-
zovku po přechodu a blížící se vozidla. Sou-
částí jsou také světelná LED návěstidla za-
budovaná do vozovky přechodu, která

informují blížící se řidiče o přecházejících
pěších pomocí přednastavených světelných
signálů. Informace získává přechod pomocí
mikrovlnného čidla, které pomocí algoritmů
dovede určit, zda se jedná o člověka chysta-
jícího se překonat vozovku po přechodu. Sy-
stém disponuje zároveň nouzovým tlačítkem
SOS, kterým si občan může ve vzniklé nou-
zové situaci přivolat pomoc. Na přechodu je
i infrakamera snímající intenzitu provozu
nebo bezplatné wi-fi připojeni k internetu,
které mohou využívat čekající na blízké za-
stávce autobusu. red

Bezpečný přechod nové
generace je v Jinonicích

Tramvají až do Holyně
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Omezený provoz úřadu se mi -
mo jiné týkal i telefonní ústřed -
ny, a proto poskytovatel telefon-
ních služeb vyšel úřadu vstříc
a pro příchozí hovory nastavil
omluvné oznámení. Do plného
provozu se radnice vrátila až
29. břez na. „V současné době ex-
pertní tým učinil taková tech-
nická a organizační opatření, jež
umožnila uvést do provozu
všech ny systémy úřadu. Zde je
nutno podotknout, že obnovení
chodu dva týdny po takovémto
útoku je naprosto výjimečné v po-
zitivním smyslu slova. Byla obno-
vena veškerá klíčová data s mini-
mální ztrátou a neexistují důkazy
o jejich odcizení. Souběžně pro-
bíhá forenzní šetření s cílem od-
halit, odkud byl útok veden a ja-
kou měli útočníci motivaci,“
sdě  lila Našemu REGIONU mluv -
čí radnice Lenka Abessi. Bližší
infor mace k samotnému útoku
ovšem vzhledem k probíhajícímu
vyšetřování poskytnout odmítla.

Maximální riziko
Počet kybernetických útoků

na české firmy se podle bezpeč-
nostní firmy Check Point v prv-
ním březnovém týdnu proti ob-
dobí před začátkem války na

Ukrajině zvýšil o 31 procent. Za-
tímco na začátku roku čelila
každá česká organizace v prů-
měru zhruba tisíci kyberútokům
týdně, na začátku března činil
průměrný týdenní počet útoků
na jednu českou společnost
1777 útoků, což je dosavadní
ma ximum. „Zdá se, že hackeři
se na začátku války soustředili
na vojenský konflikt, ale po dvou
týdnech se rozkoukali a vrátili se
k normální činnosti. Nadále vi-
díme řadu kyberútoků na vládní
a vojenské cíle a také různé
hrozby a podvody, které se mas-
kují za válečná témata a snaží se
zneužít zájmu lidí o válku a jejich
ochotu pomoci,“ uvedl Daniel Ša-
fář z Check Pointu.

Počet kybernetických útoků
na české organizace se dlouho-
době drží nad celosvětovým prů-
měrem. Bezpečnostní divize spo-
lečnosti IBM ve svém Indexu
hrozeb X-Force Intelligence
uvedla, že v loňském roce byl nej-
častější příčinou kybernetických
útoků takzvaný phishing. Jde
o podvodnou praktiku za účelem
vylákat od uživatele citlivé údaje
například formou e-mailu, který
se jeví jako zpráva od banky.
Podle NÚKIB se takový e-mail
projevuje například nedokona-
lým překladem, kostrbatými vě-

tami či překlepy v adrese odesí-
latele. Úřad doporučuje v těchto
případech na nic neklikat a nic
neodesílat. Právě NÚKIB hned
druhý den po útoku na Ukrajinu
opětovně varoval před zvýšeným

rizikem kyberšpionáže a kyber-
útoků. Hrozbu z hlediska prav-
děpodobnosti hodnotí na úrovni
kritická, podle úřadu je tedy vel -
mi pravděpodobná až téměř jis -
tá. Jitka Kačánová

dokončení ze strany 1

Kybernetický útok
vyřadiI radnici z plného provozu

Starostka Prahy 5 podala na dosud neznámého pachatele
kyberútoku trestní oznámení.
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Lékárna 
Rudná u Prahy

přijme

lékárnici/lékárníka
laborantku/laboranta

Mgr. Mária Fišarová
Tel.: 603 205 625, 603 174 628

maria.fisarova@centrum.cz

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
Přijmu:

ZÁMEČNÍKA nebo KOVÁŘE
- šikovného, samostatného 

a zodpovědného -
do provozovny v Praze 5
Nabízím 200 Kč/hod.

Volejte na tel.: 777 148 506

ZÁMEČNICTVÍ – KOVÁŘSTVÍ
LIPENCE

Vyrábíme levně a kvalitně:
• klasické i automat. brány – vrata
• mříže do sklepů panelových domů
• dveře ocelové – vchodové, schodiště
• vchodové branky a vrátka
• ploty dle vašeho výběru
• regály – vinotéky, okrasné mříže
• kování oškrtů a majzlíků
• kované výrobky všeho druhu

TEL.:  777 148 506
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Chcete inzerovat ve Vaše 5?

Volejte Pavla
775 940 614

Více na
www.nasregion.cz

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery hrazené
z rozpočtu MHMP

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umyvadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směs ný ko-
munální odpad, kte rý lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad , bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory
a PC monizory, počítače, lednice
a sporáky.

Další informace poskytuje Od-
bor správy veřejného prostran-
ství a zeleně MČ Praha 5.

Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 ho-
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude pro-
bíhat vždy v sobotu v 15.00
hodin.

22. 4. – 23. 4.
■ V Cibulkách x Na Výši
■ Kobrova (u č. 6)

29. 4. – 30. 4.
■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)

6. 5. – 7. 5.
■ U Vojanky (u č. 30)
■ Souběžná II x Na Vidouli

13. 5. – 14. 5.
■ Naskové x Vejražkova
■ Štorkánova x K Vodojemu

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pou -
ze ve vymezeném časo-

vém úseku podle harmonogra -
mu. Na stanovišti bude přítomna
obsluha, která bude koordinovat
ukládání odpadů a zajistí, aby
případně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat k dal-
šímu využití. Obsluha VOK bude
vybavena fotoaparáty a veškerá
jednání mimo nastavená pra-
vidla budou zdokumentována
a v případě nutnosti předána
Městské policii. 

20. 4. 16.00–20.00
Kováků x Na Zatlance

21. 4. 16.00–20.00
■ Ke Kotlářce č. 14

22. 4. 16.00–20.00
■ Devonská (u separace)

27. 4. 16.00–20.00
■ Hlubočepská (proti zastávce
BUS Michnovka

28. 4. 16.00–20.00
■ Štěpařská x Šejbalové (parko-
viště)

29. 4. 16.00–20.00
■ Grussova (za separací)

4. 5. 16.00–20.00
■ U Blaženky x Na Provaznici

5. 5. 16.00–20.00
■ Novoveská x Pod Vavřincem

6. 5. 16.00–20.00
■ Gabinova (slepá část)

11. 5. 16.00–20.00
■ nám. 14. října x Preslova

12. 5. 16.00–20.00
■ Trojdílná x U Cibulky

13. 5. 16.00–20.00
■ Smrčinská x Na Císařce

18. 5. 16.00–20.00
■ V Klukovicích x Bublavská

19. 5. 16.00–20.00
■ U železničního mostu x Ná-
dražní

20. 5. 16.00–20.00
■ U Nesypky x U Plátenice
Objemný odpad můžete zdarma
odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. města Prahy. Tato
služba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této služby
je stanovena za naložení a za
ujeté kilometry. Zdroj MČ Praha 5

Speciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží

k umísťování použitých potravi-
nářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plas-
tovém obalu. Pokud umístíte po-
užité oleje a tuky do skleněných
nádob, igelitových pytlíků, ple-
chových obalů či do obalů od mi-
nerálních olejů, znemožníte tím
následné zpracování odpadů.
V případě opakovaného nedodr-
žování kázně při sběru bude
dané stanoviště zrušeno a ná-
doby odvezeny.

Stanoviště tříděného odpadu
s nádobami na sběr použitých
potravinářských olejů a tuků
z domácností
■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova
■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Komerční ban-
kou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)

Zdroj MČ Praha 5

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
■ Na Farkáně II x Od Vysoké neděle 24. 4. 10.00–13.00
■ V Břízkách č. 11 neděle 24. 4. 10.00–13.00
■ Nad Turbovou x Na Stárce neděle 1. 5. 10.00–13.00
■ Náměstí 14. října x Preslova neděle 1. 5. 10.00–13.00
■ Pechlátova č. 16 neděle 8. 5. 10.00–13.00
■ Pod Hybšmankou (proti č. 12) neděle 8. 5. 10.00–13.00
■ Brdlíkova (u hřbitova) neděle 15. 5. 10.00–13.00
■ Štorkánova x K Vodojemu neděle 15. 5. 10.00–13.00
■ Svornosti x Pod Tratí neděle 22. 5. 10.00–13.00
■ Baldové x Vejražkova neděle 22. 5. 10.00–13.00

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
■ Lumiérů x Skalní neděle 24. 4. 9.00–12.00

Sběr olejů a tuků

Sběr BIO odpadu

Kontejnery jsou určeny
pouze na bioodpady. Mezi
bioodpad patří listí, tráva,

plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
kávová sedlina, zbytky rostlin,
piliny, větve, dřevní štěpka z vě-
tví stromů a keřů, hlína z květi-
náčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří tzv. ga-
stroodpad – zbytky jídel, živo-
čišné zbytky, jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, ex-
krementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a všechny další
biologicky nerozložitelné od-
pady.

Po celou dobu přistavení kon-
tejnerů pro sběr bio odpadu bude
u kontejneru odborná obsluha,

která zamezí odložení nespráv-
ného druhu odpadu. 

Zdroj MČ Praha 5



5 Zpravodajství z Prahy 5

INZERCE V5-0409

Vedení Prahy 5 zřídilo účet
pro veřejnou sbírku pod
názvem Pětka dětem

z Ukra jiny. Jejím účelem je po-
krytí nákladů dětem prchajícím
z válkou zasažené země, které
jsou nebo budou přijaty ve ško-
lách zřizovaných pátou měst-
skou částí po 24. únoru.

Školy Prahy 5 již přijaly do
svých tříd okolo 350 ukrajin-
ských dětí. Jejich rodiče nyní ře -
ší, jak jim zaplatit školní obědy,
pomůcky, sportovní potřeby ne -
bo třeba pobyt ve škole v přírodě.
A právě veřejná sbírka by tyto
náklady mohla částečně nebo
plně pokrývat. „Jako kantorka
velmi dobře vím, jak se cítí dítě,
které nemá svačinu, školní po-
můcky nebo nemůže jít s ostat-
ními dětmi na oběd. Chceme se
také postarat o mimoškolní akti-
vity dětí z Ukrajiny. Aby mohly
například aktivně sportovat. Ta -
ké je důležité zajistit tlumočníky

ve školách s cílem rychlejší adap-
tace dětí do nového prostředí,“
řekla Renáta Zajíčková (ODS),
starostka Prahy 5 odpovědná za
oblast školství.

Do veřejné sbírky se mohou
zapojit občané z celé České
re publi ky přispěním libovolné
částky na číslo účtu 30189-
2000857329/0800. red

Projekt Každá plechovka se
počítá pokračuje. Od
20 dub na do 22. května

bude, ve spolupráci s neziskovou
organizací Každá plechovka se
počítá, umístěno na Tilleho ná -
měs  tí na Barrandově kovové
srdce na sběr plechovek.

Do srdce mohou obyvatelé ne -
jen vyhodit hliníkové plechovky
od nápojů, ale navíc se dozví
ještě informace o životním cyklu

plechovek. Projekt navazuje na
úspěšné umístění srdce před
kostelem sv. Václava v listopadu
loňského roku.

V České republice je konzu-
mace nápojů z plechovek popu-
lární, ale velká část obalů bohu-
žel nekončí tam, kde by měla,
tedy v šedém kontejneru. Přitom
do směsného odpadu nepatří.
Plechovky od nápojů jsou totiž
vyrobeny z hliníku, a proto jsou
stoprocentně recyklovatelné.

Hliník roztavením neztrácí na
kvalitě a z jednoho a toho sa-
mého hliníku jde tedy dokola vy-
rábět naprosto stejné plechovky.
Stačí je vyhodit do šedého kon-
tejneru na kovy, a tím zajistíme
jejich recyklaci. Pražské služby
mají moderní linku na roztřídění
železného a hliníkového odpadu
a poté je hliník odvezen do slé-
várny, odkud se hliníkové pláty
odvážejí do firem na výrobu ple-
chovek přímo v Česku. red

V Praze 5 opět bije
srdce pro plechovky

Sbírka na pomoc
dětem z Ukrajiny

Velké kovové srdce určené pro
sběr prázdných plechovek před
kostelem sv. Václava.
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Výcvik asistenčního psa je
dlouhá, náročná a hlavně
velmi zodpovědná práce.

Na pomoci čtyřnohého parťáka
jsou lidé s postižením závislí.
Každá mezera ve výcviku pak
může znamenat velké potíže,
přičemž neodborně připravení
psi vrhají špatné světlo na celou
oblast využívání asistenčních
a vodících psů.

Organizace Assistance Dogs
International (ADI), která za-
střešuje organizace zabývající se
výcvikem asistenčních a vodících
psů z celého světa, proto připra-
vila a zavedla spolehlivou iden-
tifikaci asistenčních psů. Digi-
tální identifikační kartu, kterou
lze uložit do jakéhokoliv mobil-
ního zařízení, mohou získat
pouze psi, kteří splňují závazné
standardy ADI a spadají pod ově-
řenou akreditovanou organizaci.

Identifikační karta dává člo-
věku s postižením jistotu, že zí-
ská pečlivě a odborně vycviče-
ného asistenčního psa. Nové
a dokonalejší zabezpečení této
karty, které ji znemožňuje padě-

lat, zároveň pomůže bojovat
proti pochybnostem například
mezi dopravci nebo poskytova-
teli dalších služeb, kteří se často
obtížně rozhodují, zda mají asis-
tenčním psům udělit výjimku
pro vstup na místa, kam jinak
zvířata nesmí. Digitální karta ob-
sahuje fotografii klienta, jeho
kontaktní údaje, číslo licence
psa, číslo mikročipu, datum slo-
žení testu veřejného přístupu
ADI a kontakt na akreditovanou
organizaci, která psa vycvičila.
V současné době je již 18 ze
45 akreditovaných organizací
z Evropy plně zapojeno do tohoto
projektu. Mezi tyto organizace
patří i Centrum výcviku psů pro
postižené Helppes.

Helppes pomáhá
k soběstačnosti

Organizaci Helppes, první a je-
dinou profesionální neziskovou
organizaci svého druhu v České
republice, která je registrova-
ným poskytovatelem sociálních
služeb, založila a vede Zuzana
Daušová. Helppes prostřednic-

Digitální „občanky“ pro asistenční psy
Asistenční či vodící pes je pro člověka
s postižením nepostradatelným pomocníkem.
Pomáhá vracet tyto lidi zpět do běžného života,
což by mělo být z dlouhodobého hlediska cílem
každého předaného psího pomocníka. Zdaleka ne
všichni psi však splňují mezinárodně uznávané
standardy a takoví psi mohou být pro klienty
i veřejnost dokonce nebezpeční. Jednou ze záruk
kvalitně vycvičeného psa je i nová mezinárodní
identifikační karta.

tvím speciálně vycvičených psů
pomáhá osobám s nejrůznějšími
druhy handicapů na jejich cestě
k integraci, soběstačnosti a sa-
mostatnosti. Výcvikový areál,

kde Helppes každoročně pořádá
zajímavé akce i kurzy společen-
ské výchovy psů pro širokou ve-
řejnost, sídlí v Plzeňské ulici
v Mo tole. Renata Říhová
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Výstavba největšího projektu
v moderních dějinách Prahy má
za sebou další významnou
kapitolu. Po roce a půl od
zahájení ozdobila nejvyšší bod
prvních budov tzv. glajcha,
která podle tradice symbolizuje
významný milník stavby.

Prvními dokončenými objekty jsou kan-
celářská budova SM1 a rezidenční
SM2. Glajcha označuje dokončení hru -

bé stavby obou objektů. Ty už nyní čekají
další práce, kte ré zahrnují rozvod instalací,
zateplení stropů, montáž sklad by střešního
pláště. Brzy se chystají také instalace oken
a práce na fasádě, aby budovy podle plá nu
mo hly uvítat své první obyvatele a návštěv-
níky. 

Na hrubou stavbu kancelářské budovy
SM1 a rezidence SM2 bylo použito 23 500 m3

betonu a 3245 tun armatury. Zastavěna byla
plocha v rozloze 5300 m2. Umístění glajchy
proběhlo ve slavnostní atmosféře, nechyběl
u něho výkonný ředitel Sekyra Group, a.s.,
Leoš Anderle a předseda představenstva
zhotovitele stavby STRABAG a.s. Ondřej No-
vák a další zástupci společností, které se na
projektu podílí. Šlo totiž o symbolický oka-
mžik, který shrnuje dlouhou cestu. 

Významný
celogenerační projekt

Před samotným zahájením stavby se pro-
jekt Smíchov City pečlivě připravoval a plá-
noval patnáct let. Promítly se do něj názory
místních obyvatel a veřejnosti, stejně jako
odborníků z celého světa. Podobu nové čtvr -
ti, která už pomalu roste před očima, před-
určily hned dvě mezinárodní architektonické
sou těže, do nichž se zapojily stovky architek -
tonických studií z celého světa. Myšlenkou
projektu totiž bylo dosáhnout různorodosti
typické pro přirozeně rostlé město a zdůraz-
nění tradice v rámci Prahy. Výmluvně to sym-
bolizuje zachování objektu i fungování mí-
stními obyvateli oblíbené Radlické kulturní
sportovny. 

„Jde o významný celogenerační projekt.
Věříme, že na kon ci této cesty bude atraktivní
měst ská čtvrť, ve které se bude dobře žít
i pracovat,“ podtrhuje Leoš Anderle smysl,
jenž bude Smíchov City mít pro celou Pra hu.
S tím souhlasí i ředitel Institutu plánování
a rozvoje Prahy (IPR) Ondřej Boháč. „Těší
mě, že se nám postupně daří zacelovat jizvy

Prahy. Smíchov City je v tomto ohledu první
brownfield, který se promění v živou a funk -
ční čtvrť,“ zdůraznil už při zahájení stavby.

Symbol proměny města
v 21. století

Přestavba jednoho z nejatraktivnějších
pražských brownfieldů, území kolem ná-
draží na Smíchově, se tak stane symbolem
proměny města v 21. století. Vznikne zde té-
měř 400 000 m2 bytových, administrativ-
ních, obchodních či veřejných ploch včet ně
kilometrového pěšího bulváru, jenž bude tě-
žištěm celého projektu. Nebude chybět ani
ško la nebo rozsáhlé plochy zeleně a parky.
Právě nový bulvár by měl dokonce sloužit
jako nové centrum Prahy. 

„Ambicí je, aby kilometrová pěší zóna,
která protne celý projekt, vytvořila kulturu
korza, kulturu pěšího bulváru jako komuni-
kační osy, ale i městotvorného místa setká-
vání a občanských aktivit,“ vysvětluje Luděk
Sekyra, předseda představenstva Sekyra
Group, a dodává: „Přeji si, aby jeden z nově
vzni k lých parků měl charakter Hyde Parku
a stal se jejich těžištěm.“

Důraz na veřejný prostor
Právě důraz na veřejný prostor je tím, co

Smíchov City odlišuje od předchozích rozsá-
hlých developerských projektů na území me-
tropole. „Je tím nejcennějším, co můžeme
městu nabídnout,“ zdůrazňuje Luděk Seky -
ra a upozorňuje na jeho dvojí interakci – jak
s prostorem soukromým, tak s veřejným ži-
votem, s občanskou společností. „To je pod-

statou naší filozofie. Tím se lišíme od mno-
hých investorů, kteří zpravidla maximalizují
objemy na úkor ploch s veřejnou funkcí,“ vy-
světluje Luděk Seky ra. 

Dobře to ilustruje pozoruhod ný konsen-
zus, jenž vznik projektu Smíchov City do-
provází. V dlouhém procesu územního a sta-
vebního řízení nedošlo k žádnému odvolání
ani zpochybňování významu, který no vá
čtvrť bude podle plánů mít. 

„Dovoluji si říci, že takto připravený pro-
jekt na toto rozsáhlé území nově vznikající
městské čtvrti je ukázkovým příkladem pr-
votřídního urbanismu, kvality veřejného pro-
storu i architektury samotné. Vím, že za ce-
lým projektem a procesem je ohrom né
množství práce. Tento projekt by měl být pří-
kladem pro všech ny městské projekty vel-
kého měřítka v Praze v novém tisíciletí a měl
by udávat správný směr pro revitalizace
brownfieldů a kva litu tvorby vystavěného
prostředí vůbec v hlavním městě i v celé Čes -
ké republice,“ vyjádřil svou spokojenost
i první náměstek primátora Petr Hlaváček.

Významný milník
na dlouhé cestě

Umístění glajchy je významný milník, ale
dlouhá cesta Smíchov City tím ještě zdaleka
nekončí. Do dokončení celého projektu, je-
hož celková investice dosáhne 20 miliard ko-
run, stále zbývá téměř jedenáct let. 

Pak by tu mělo žít na 12 tisíc lidí, pro které
se Smíchov City stane novým domovem, pra-
covištěm nebo místem pravidelné zábavy, re-
laxace, sportu i kulturního vyžití. redIN
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První milník výstavby
Smíchov City označila glajcha

Umístění glajchy je významný milník, ale dlouhá cesta Smíchov City tím ještě zdaleka
nekončí.
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