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úvOd

diplomová práce se zabývá revitalizací a pře-
měnou nevyužitých a rozvojových ploch v měst-
ské části Praha 14 - Satalice.

takovéto doplnění zástavby má značný ur-
banistický potenciál pro zkvalitnění veřejných 
prostor i návazností urbánních celků celé čtvrti.

návrh se zaměřuje na doplnění různorodých 
struktur po celé ploše intravilánu s cílem vytvořit 
soudružné a funkční urbánní prostředí. vzhledem 
k různorodosti zásahů a různorodé délce nájem-
ních smluv je třeba návrh chápat jako výhledový 
plán nabízející jednu z možných alternativ, jak k  
obci přistupovat.
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PředStavení
SataLiCe
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Pozice Satalic v rámci ČR

Pozice Satalic v rámci Prahy

Městské části

SataLiCe

Satalice vznikly jako drobná zemědělská 
obec na okraji vinořské obory. Jejich další 
rozvoj  proběhl v důsledku výstavby želez-
niční tratě Praha – všetaty, díky níž byly za-
loženy výrobní podniky využívající možnosti 
zavlečkování. tyto průmyslové areály se roz-
kládají v jižní části Satalic, převážně směrem 
od centra za železniční tratí. Satalice si stále 
uchovávají drobnou vesnickou strukturu bez 
výraznějších zásahů předimenzované výstav-
by. vnitřní jádro je málo čitelné, tvořené roz-
troušenou zástavbou historických usedlostí a 
nově otevřeným komunitním centrem Jiřího 
hubače. Převažující formou zástavby je rov-
noměrná parcelace rodinných domů. 

vývoj Satalic je napojený na okolní obce 
vinoř a Ctěnice, šířeji i Kbely a Letňany, se kte-
rými tvořily společné vlastnictví. vedle budov 
převážně výrobního charakteru vyniká mešní 
kaple sv. anny. Je to drobná jednolodní ob-
délníková stavba z roku 1730. Stojí na jižním 
okraji satalické bažantnice a je jednou z mála 
dominant. bažantnice byla založena v 18. sto-
letí na šestnácti hektarech. dnes je to chrá-
něná Státní přírodní rezervace, kde najdeme, 
kromě starých stromů, i vzácné druhy hmyzu 
a četná ptačí hnízdiště.  Satalice a vinoř spo-
juje vzrostlá kaštanová alej.

01  vinoř
02 Kbely
03 Kyje
04 Černý Most
05 horní Počernice

2

3

4

5

1

kruhový objezd - „centrum“ Satalic
bažantnice - palouk s památnými stromy
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MinULOSt

historie Satalic je zdokumentována pře-
devším ve třech místních kronikách a v nedáv-
né době doplnila tyto kroniky ještě obsáhlá 
publikace místního rodáka Libora vrabce 
Satalice: historie městské části slovem a ob-
razem. [1]

Původně na území Satalic byl pravděpo-
dobně jenom dvůr, kolem něhož se seskupilo 
několik statků a chalup. Podle dochovaných 
pramenů byla ves rozdělena mezi několik 
majitelů. v roce 1386 náležela část Satalic ke 
kbelskému statku, jiná část kapitule u sv. apo-
lináře a jeden dvorec snad býval majetkem 
kláštera sv. anny na Starém Městě. Při kon-
fiskaci církevního majetku připadly Satalice 
pravděpodobně novému Městu pražskému. 
Jednou z mála zpráv o vsi je koupě zdejší krč-
my v roce 1540, kdy Jan Churaně koupil sata-
lickou krčmu od anyžky Frezerky za 110 kop 
rg. v polovině 17. století náležely Satalice vy-
šehradské kapitule a podle berní ruly v ní roku 

1654 byli 3 sedláci (Sedlákovský pana benona 
z Martinic, Jiřík berounský, Jan Maštálka) a 1 
chalupník (Martin Kajhar). Jedno selské a dvě 
chalupnická stavení byla pustá a rozbořená. 
Ještě na počátku 18.století byla ves Satalice 
vedena jako majetek kapituly vyšehradské, ale 
kolem roku 1714 byly dva zdejší dvory odděle-
ny a prodány kbelskému statku. Od poloviny 
18. století jsou Satalice již součástí vinařského 
panství hraběte Prokopa adalberta Černína 
z Chudenic. v roce 1788 bylo v Satalicích 19 
domů a kaple sv. anny. nejstarší budovou je 
bývalý zájezdní hostinec na cestě z Prahy do 
Čelákovic a nymburka, kde je i dnes restaura-
ce U háje. v roce 1749 zaplatila tato hospoda 
vrchnosti 85 zlatých na daních. Protože v roce 
1843 měla obec jen 23 popisných čísel a 171 
obyvatel, vytvořily po vydání obecního zá-
kona s vinoří a Kbely jednu politickou obec. 
Od 1. 1. 1890 došlo k rozdělení obcí Kbely, vi-
noř a Satalice. Prvním starostou samostatné 
obce byl zvolen Josef Fiala ze statku číslo 13. 
Samostatná obec ihned začala s úpravami a 
tak v roce 1895 byla postavena nová silnice 

Podle historických pramenů je tato bývalá zájezdní hospoda nejstarší budovou v obci

ROK     dOMů/ bytů    ObyvateL

1787    17    ?
1843   23    171
1890    27   293
1910    87    650
1930    133    973
1948    176    1077
1977    386    1700
1980    388    1695
1991    379/ 514   1395
2001    363/ 497   1348
2017   513/ 472  2515*

vývOJ POČtU dOMů, bytů a ObyvateL

Ženy : Muži
50,9 % : 49,1 %

nad 15.let : do 15.let
75,7 % : 24,3 %

*Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991–2017 [online]. Český statistický úřad [cit. 2018-06-22].

K Radonicům, roku 1900 pak silnice od Chval. 
v obci se u nádraží - zejména díky stavební 
aktivitě pana hály - začaly stavět nové domy 
a tato část dostala název nova Osada.  z dneš-
ního pohledu se jedná převážně o ulici, kte-
rá dodnes nese jméno hálova. díky hálově 
aktivitě vzrostl počet domů a obyvatel obce. 
v prvním roce své samostatnosti, tedy v roce 
1890, měla obec 27 domů a 293 obyvatel. za 
dalších 20 let již bylo v obci 87 domů a cca 
650 obyvatel. do nového století tak vstoupila 
obec s vědomím, že jejímu rozvoji nic nebrá-

ní  v cestě a pomalu se ze zemědělské obce 
začala proměňovat v průmyslovou a obytnou 
oblast stále se rozšiřující Prahy. (vrabec, 2014)

v roce 2002 proběhla v Satalicích výstav-
ba nových domů od firmy Uniqa a počet oby-
vatel nové zástavby vytvořil téměř polovinu 
současných obyvatel. Obec se připravila na 
děti novousedlíků vybudováním nové základ-
ní školy. docházková vzdálenost z nejvzdále-
nější nové části k autobusu byla do roku 2016 
přibližně 15 minut. 
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Kbelské letiště

bažantnice

vojenské muzeum

Kbely

Kyje

Čakovice

Myškovice

hloubětín

lesopark Kbely

Sklady hP

Chvalský zámek

nákupní zóna ČM Chvalský lom

Satalický park

500 m

1 km

Satalice

vinoř

Radonice

horní Počernice

Přezletice

Černý Most

Jenštejn

2 km

4 km

vinořský park

zříc. hr. Jenštejn

ČOv

zámek Ctěnice

Podolanka

Satalická bažantnice

návaznOSti

KbeLy
počet obyvatel:   6905
rozloha:    600 ha
hustota ob/ha:  11

vinOř
počet obyvatel:   4049
rozloha:    600 ha
hustota ob/ha:   6,7

SataLiCe
počet obyvatel:   2100
rozloha:    380 ha 
hustota ob/ha:   6,5
plocha intravilán:  120 ha
hustota ob/ha v in:  20,8

Satalice, vinoř a Kbely spojují historické 
souvislosti i současná urbanistická propojení 
a služby. nejvýznamnějším propojením mezi 
Satalicemi a vinoří je Satalická bažantnice, 
která skrze kaštanovou alej přechází do vi-
nořského parku. Mezi Satalicemi a Kbely se 
nachází vojenské letiště, jehož signalizační 
údržbová dráha se často používá ke spor-
tovním aktivitám. v Satalicích se nenachází 
plnohodnotný obchod, většina obyvatel tedy 
jezdí do Kbel, nebo případně na Černý Most.

na pomezí katastrálního území Satalic a 
Kbel se nachází čistička odpadních vod a zajiš-
ťuje obě oblasti. v současné době se uvažuje 
o jejím rozšíření, neboť její kapacita je pro da-
nou lokalitu využívaná na maximum.
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23 ha

17 ha

23 ha

3
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10 11

MěStO a zeLeň

Satalice jsou z velké části obklopeny kva-
litním krajinným prostředím v podobě parku a 
bažantnice. velký potenciál tvoří zarostlý sad, 
který se vklíněn téměř do poloviny území.

5

7
8

9
10
11
12
13
14
15

bažantnice - přírodní památka
Kaštanová alej mezi Satalickou oborou 
a vinořským parkem
zahrádky
Pole na kterém nově vzniká park s bu-
doucími možnosti grilování, vodními 
prvky a sadovými stromy
Jednoduchý udržovaný park 
Jabloňový sad původně z 50. let, 
v současné době ve špatném stavu
Udržovaný park, bez širších vztahů
Prostranství s kapličkou sv. anny s 
navazujícím pomníkem satalickým 
obětem první a druhé světové války
veřejný park s hřištěm
Kbelský park s amfiteatrem
zahradnictví
vinořský park - přírodní rezervace
Paraglidingová louka
Chvalský lom
Mokřad s vyvěrající vodou

1

2

3

4

6

památný strom

pramen

kontinuální stromořadí podél cest

linie pole

1:10 000

26 ha
26 ha

16 ha

81 ha

40 ha

54 ha

26 ha

10 ha
11 ha

10 ha

14 ha

58 ha

10 ha

17 ha

25 ha

1

2

3

4
5

6

8

9

12

13

14

14
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SataLiCKá baŽantniCe

Lesní celek na severním okraji Satalic, 
někdy nazývaný též háj. 

v západní části se nachází palouk s ně-
kolika solitérními duby (památné stromy). 
v porostu bažantnice je i řada dubů s ob-
vodem kmene přes 4 metry, jejichž věk se 
odhaduje na více jak 200 let. Kromě dubu 
tvoří lesní porost lípy, javory a jasany; zejmé-
na javor zde bohatě zmlazuje. bažantnice je 
v návaznosti na Satalice ohrazena kamen-
nou zdí a v její návaznosti se na jižním okraji 
nachází bývalá hájovna.

v roce 1951 byla vyhlášena přírodní re-
zervací. hlavním důvodem je výskyt něko-
lika pralesních druhů brouků, vázaných na 
staré stromy a jejich torza. entomologicky 
je lokalita významná i dnes - průzkum roku 
2012 zde prokázal 10 druhů chráněných 
brouků a 20 druhů zapsaných v Červeném 
seznamu ČR. Rezervace zahrnuje pouze 
původní bažantnici, nikoli však již mladší 
východní část lesního porostu. 

kaštanová alej

palouk, kde se dříve odehrávaly slavnosti a byl zde umístěn altán

zadní vstup do obory 
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dOPRava

Mhd | CentRUM | 30 - 50 Min
Satalice mají několik možných autobuso-

vých spojení na žlutou b a červenou C linku 
metra.  Cesta do centra trvá většinou 30 až 50 
minut v závislosti na návaznostech spojení.

vLaK | CentRUM | 15 Min
Regionální železniční trať 070 z Mladé 

boleslavi, všetat a neratovic prochází Prahou 
přes městské části Čakovice, Kbely a Satalice. 
ve všední dny každou hodinu a o víkendech 
každé dvě hodiny tudy jezdí zastávková linka 
S3. vlakem se dá takto dojet bez přestupu na 
hlavní, vršovické a Masarykovo nádraží.

aUtO | CentRUM | 25 Min
ze Satalic je přímá návaznost na pražský 

okruh, který kromě benefitu rychlého spojení 
s centrem vytváří značnou hlukovou zátěž. 
Satalice přímo navazují na silniční uzel na 
Černém Mostě, ze kterého vede Liberecká a 
Královéhradecká dálnice.

PRaŽSKý OKRUh
Podle současného územního plánu má 

být v těsné blízkosti kolem východní části Sa-
talic veden Pražský okruh. v době vytváření 
této studie probíhají jednání o možném po-
sunutí okruhu do větší vzdálenosti od území 
Prahy. návrh počítá se stávajícím územním 
plánem.

směr neratovice

směr letňany

směr vysočany

směr Kbely

směr centrum

Rajská zahrada

     hlavní dopravní cesty  Satalic
     budoucí napojení na rychlostí silnice
    hlavní dopravní cesty Prahy
    železniční dráha

    autobusová zastávka

    železniční zastávka

    budoucí železniční zastávka

    metro

směr 
Horní počernice

směr  
Mladá boleslav 

liberec

směr  
Jižní spojka

směr radonice

směr vinoř

směr 
Hloubětín

Jednokolejní trať

Pražský okruh

silnice e55

nádraží Satalice

nádraží Kbely

Černý most
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CyKLiStiKa
Satalice jsou tranzitním bodem mezi 

Prahou a Středočeským krajem. napojení 
na páteřní  pražské cyklostezky je nicméně 
v několika místech nedostatečné. z hlediska 
bezpečnosti a vizuální atraktivity je kompli-
kovaný především úsek na jih od komunikace 
e56, který vede k Černému Mostu. 

některé cyklostezky končí u frekventova-
ných silnic bez další návaznosti.

ve městě se nevyskytují žádné komuni-
kace opatřené cyklopruhy. 

tURiStiKa

U kapličky sv. anny v začíná turistická 
cesta vedoucí přes bažantnici, vinořský park 
a směřující k zřícenině hradu Jenštejn. Cesta 
má 5,7 km a lze ujít za 1,5h. na úseku mezi 
Satalickou bažantnicí a vinořským parkem je 
též vytyčená naučná stezka. K cestě se v úseku 
cukrovarského rybníku ve vinoři napojuje i 
turistická cesta směřující přes vinořský les k 
zámku Ctěnice,  tato trasa má přibližně 3,5 km 
a trvá 1 hodinu chůze.

turistická cesta 
naučná stezka 

cyklostezka 
nevhodně řešená cyklostezka   

ukončená cyklostezka bez návazností 

intenzita aUtOMObiLOvÉ 
dOPRavy
na schématu intenzity je zřejmé vytížení 
současné dopravy.  budoucí napojení ze 
Kbel na rychlostní silnici e55 by odklonilo 
část automobilové dopravy ze západní 
strany.  

Satalický kruhový objezd propojuje jed-
notlivé dopravní větve z vinoře, Radonic, 
Kbel, horních Počernic a hutí, nicméně není 
považován za páteřní cestu, neboť do každé 
z výše jmenovaných sídel vede vhodnější 
spojení. Satalice tak neslouží k tranzitnímu 
přesunu.

vLaKOvá dOPRava

v současné době se projednává návrh na 
elektrifikaci železniční linky a její zdvoukolej-
nění. zároveň probíhá jednání o výstavbě zá-
chytných parkovišť menšího rozsahu. zatím se 
počítá se stavbou u vlakové stanice v horních 
Měcholupech, kde je plánované parkoviště s 
kapacitou okolo 50 aut.

v blízkosti zastávky metra Rajská zahrada 
se též pracuje na vybudování nové železniční 
stanice.

dvoukolejka 
jednokolejka 

železniční zastávka  
  

 

budoucí železniční zastávka  

rychlostní silnice  
často využívané komunikace 
využívané komunikace 
občasně využívané komunikace  
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aKUStiCKý POSUdeK

https://docplayer.cz/9697180-akusticky
-posudek-akusticky-posudek-c-p32-14.html

„z vypočítaných ekvivalentních hladin 
akustického tlaku hluku u fasád sledovaných 
obytných objektů a z map hlukových pásem 
vyplývá, že již v současné době je část intra-
vilánu městské části Praha – Satalice, přede-
vším v okolí hlavních komunikací procháze-
jících městskou částí, zatěžována hlukem, 
který v denní i noční době překračuje (bez 
použití korekce na tzv. „Starou hlukovou zá-
těž“) hygienické limity hluku z automobilové 
dopravy (ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací).“

základní limit - pro hluk jiný než z dopravy
pro hluk ze silniční dopravy
pro hluk z železniční dopravy
pro hluk z hlavních silnic
pro hluk v ochranných pásmech drah
pro starou hlukovou zátěž
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 

50 db
55 db
55 db
60 db
60 db
70 db
70 db

40 db
45 db
50 db
50 db
55 db
60 db
65 db

venKOvní hLUK
den  
(6:00 - 22:00)

nOC 
(22:00 - 6:00)

z posudku vyplývá, že za nejvýznamnější 
zdroje hluku lze označit Pražský okruh, želez-
niční dopravu a dopravu v ulicích v trabant-
ské, K Cihelně a budovatelské. 

základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů) 

hluková pásma 4 m nad terénem – denní doba – stávající stav

hluková pásma 4 m nad terénem – noční doba – stávající stav
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 historické město

 vilová zástavba

 bytové domy 60.léta

 Satelitní výstavba

 areály vybavenosti

 výrobní a průmyslové areály

 zahrádkářské kolonie

400 | 14 ha

600 | 17 ha

900 | 13 ha

100 | 4 ha

100 | 2 ha

60 | 1 ha

100 | 2 ha 110 | 5 ha50 | 1 ha

30 | 1 ha

rozložení počtu obyvatel podle typologie zástavby

tyPOLOgie záStavby

Pro úplnost porozumění městské části je 
třeba se zaměřit na typologii  bydlení a inten-
zitu zastavění území. 

Centrum se v minulosti přesunulo z návsi  
ke kruhovému objezdu, který však nemá do-
statečnou plochu pro poskytování hodnot-
ných příležitostí. Městská část se z převážné 
většiny skládá z dvou až třípodlažních rodin-
ných domů vytvářených v několika historic-
kých etapách. nachází se zde i nevelký počet 
činžovních domů z 60. let 20. století s výškou 
4nP a 5nP.  za kolejemi v jižní části Satalic se 
vyskytuje několik bytových jednotek a rodin-
ných domů, které vzhledem k návaznosti na 
industriální areál a bariéru železnice vytvářejí 
izolovanou lokalitu. 
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LOKaLity  
záKLadní ROzděLení

Satalice je možné rozdělit na jednotlivé 
celky definované typologií zástavby - svým 
charakterem, vybaveností, ale také morfolo-
gií.

Městská část má vysoké množství výrob-
ních ploch a areálů. Především jižní část je 
pravděpodobně díky návaznosti na železniční 
tratí složena z průmyslových areálů.

největší lokalitou je samotné centrum, 
které je možné rozdělit na menší celky, čás-
tečně definované typologií a vybaveností.

a
        1
        2
        3
b
c
D
e

centrum měst
 vilová zástavba
 kruhový objezd a historická zástavba
 historický lineární typ zástavby
satelitní část z roku 2002
vilová část propojená s typologií b
soliterní domy blízké „sídelní kaši“
sklady České pošty a sběrný dvůr

F
G
H
i
J
K
l
M

různorodá zástavba rodinných a patrových domů
areál bývalé pily
malé sídliště
průmyslový areál mezi silnicí e55 a tratí
park s navazujícím průmyslovým areálem
vilová zástavba v blízkosti průmyslového areálu
zahrádkářská kolonie
průmyslový areál při vstupu do města
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PROStUPnOSt MěSta

dobrá prostupnost je jednou z charakteris-
tik zdravě fungujícího města. v Satalicích se 
vyskytuje několik zásadních bariér znesnad-
ňující prostupnost uvnitř města, ale i mezi 
městem a okolní krajinou.

velkým potenciálem je propojení zelených 
ploch do série cest umožnující bezbariérový 
přechod do okolní krajiny, ale i bezpečné 
propojení s horními Počernicemi,  Kbely a 
Černým Mostem. 

2b

zahradnictví

metro Rajská zahrada

1a    současné propojení bažantnice a Kbel

1b   potřeba pohodlnějšího spojení pro pěší

2a    propojení historické části a obory

2b   propojení k jižní části

2c    absence pokračování 2b 

3a    existující cesta do Satalického parku

3b   doplnění pěší návaznosti obory na park

4a   hlavní linie Satalic

4b   neexistující propojení hl. linie přes trať

5a    absence průchodnosti v centrální části

5b   neexistující možnost překonání bariér

6    hlavní propojení S a J části, nevhodné pro pěší

7a    cyklo propojení průmyslovým areálem

7b   potřeba pohodlnějšího propojení

4b
6

1a

2a

4a

3b

7a

2c

7b

3a

Chvalský lom

Satalický park

ovocný sad

bažantnice

vinořský park

metro Černý Most stezka horní Počernice

centrum

5a

5b

1a
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ROzRůStání MěSta

územní plán městské části Satalice obsa-
huje množství rozvojových ploch jak uvniřt 
města, tak plochy ležící mimo jeho zastavě-
nou hranicí - rozšiřující město do krajiny. 

Je vhodné zabývat se volnými a trans-
formačními plochami uvnitř města (červe-
ně). tyto plochy jsou lukrativní ve smyslu 
přímé návaznosti na centrum, dostupností 
hromadné dopravy a existujícího zasíťování 
technickou infrastrukturou. těmto plochám 
by měla být přiřazena prioritní pozornost při 
plánování rozvoje území. Jejich smysluplnou 
a intenzivní zástavbou s důrazem na kvalitu 
a efektivitu veřejných prostranství by mohla 
městská část získat zdravou, úplnou a kom-
paktní hmotu. 

další sestavu rozvojových ploch tvoří 
plochy navazující na současnou zastavěnou 
plochu (modře). na jihu se jedná o plochy 
navazující na rychlostní silnici a její napojo-
vání, proto se z nich mohou stát předměty 
velkého zájmu investorů. dle mého soudu by 
bylo však dobré vytvořit bariérovou oblast 
zamezující šíření negativních vlivů rychlostní 
komunikace.

J

1 km | 15 minut chůze do centra 

plánované napojení z Kbel

a

b
C
d
e
F

g
h
i

J

K

nefunkční plocha parku v návaznosti na prolu-
ku v zastavěné zóně 
centrum města tvořené kruhovým objezdem
brownfield bývalé pily
rozlehlý brownfield u železniční dráhy
neprostupný ovocný sad
pole, mokřady a zahrádkářské kolonie bez větší 
návaznosti
plocha pro doplnění biokoridoru
spekulativní rozvojová plocha 
rozsáhlá rozvojová plocha navazující na indust-
riální areál
rozvojová plocha podél připojení k rychlostní 
silnice
rozvojová plocha navazující na nesoudržnou 
zástavbu ohraničená příletovým značením

c

D
e G

F

Hi

K

a b

centrum

plánovaný pražský okruh

hranice zastavěného území

hranice kompaktního území

nádraží
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hRaniČní PLOChy 
Plochy ohraničující městskou část vůči 

fyzickým bariérám, především se jedná o 
naváděcí přistávací dráhu na severní straně, 
a dále o budoucí napojovací silnici ze Kbel, 
rychlostní silnici e55 a její plánované pokra-
čování. Plochy jsou v územním plánu vedeny 
s různými funkcemi.

velký důraz by měl být kladen na zástav-
bu ploch uvnitř města. řešené území obsahu-
je velké procento volných a transformačních 
území.

GSEducationalVersion
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 plochy uvnitř zastavěného města

 rozvojové plochy

 hraniční plochy

 rozvojové plochy

tyto plochy nabízí potenciál ke kultivaci a 
k uzavření hmoty Satalic  s důrazem na dotvo-
ření kompaktního sídla s možným vytvořením 
ochranného pruhu vůči negativním vlastnos-
tem přilehlých komunikačních tepen. 

ROzvOJOvÉ PLOChy Uvnitř MěSta PRůniKy zeLeně 
velkou hodnotou je „zelený klín“, který 

zasahuje do městské části kolem brownfiel-
dových areálů. Jedná se o ovocný sad z 50. 
let 20. století. vytváří tak velký potenciál pro 
významný průnik okolní krajiny až do samot-
ného středu města. další hodnotou je pod-
poření zelených linií zasahujících do města, 
nebo jejich možné vytvoření.

PředěL
Kombinovaná oblast mokřad, polí a za-

hrádkářské oblasti. 

v návaznosti na bažantnici a nově vytvá-
řený park na jižní straně silnice se tato oblast 
její jako vhodné tranzitní propojení mezi výše 
zmíněnými částmi.
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 nevyužitý průnik krajiny do centra města

 rozvojové plochy

 stávající průnik zeleně
 potenciální propojení krajiny a města

 zelený předěl s různými funkcemi

 rozvojové plochy
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CentRa
U lokalit s převážnou obytnou funkcí je 

možné definovat mikrocentra. takovými body 
jsou převážně různá veřejná prostranství, na 
kterých se sdružují obyvatelé. dalším body 
jsou místa tvořící základní občanskou vyba-
venost (večerka, pošta, škola) a hospody.

na mapě jsou vyznačena mikrocentra a 
jejich pozorovaná intenzita. některé lokality 
takový centra naprosto postrádají nebo jsou 
velmi slabá.
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a
b

C

d

e

g

F

h

i

J

K

M

L

značný potenciál tkví v posílení nebo vy-
tvoření lokalit na dnes nevyužitých plochách, 
čímž je možné zcelit nesoudržnou strukturu 
města a zároveň ji posílit vybaveností a vhod-
ným obsahem.

a
b
c
D
e
F
G
H
i
J
K
l
M

centrum měst
satelitní část z roku 2002
vilová část propojená s typologií b
soliterní domy blízké „sídelní kaši“
sklady České pošty a sběrný dvůr
zástavba rodinných a bytových domů
areál bývalé pily
malé sídliště
průmyslový areál mezi silnicí e55 a tratí
park s navazujícím průmyslovým areálem
vilová zástavba v blízkosti průmyslového areálu
zahrádkářská kolonie
průmyslový areál při vstupu do města

 energie center a jednotlivých lokalit

 energie centra města

 vznik chybějících center na liniích města

GSEducationalVersion

MíSta záJMU
tyto místa vytvářejí potenciály možných 

využití. Jedná se především o obchody, re-
staurace, hospody, lékařská zařízení, komu-
nitní dům a další obslužnost městské části. 
(červené)

Místa s vhodně udržovanou zelení vy-
tvářejí na svých průnicích přirozená místa 
setkávání; pokud by se podpořila vhodným 
mobiliářem, umožňovaly by větší variabilitu 
možného využití. (zelená)

některá místa se jeví jako vhodná pro 
podporu dalšího rozvoje.  to se týká přede-
vším lokalit identifikovaných jako potenciál-
ní mikrocentra umístěné v rozvojových ob-
lastech. Jejich kultivace by posílila celkovou 
strukturu  lokality. těmto územím se diplo-
mová práce bude věnovat v návrhové části.

 základní vybavenost města

 místa v zeleni s aktivitou

 vznik chybějících bodů zájmu
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ČeRvená StRUna
Spojnice významných staveb a vertikál města, která 
jsou místem nebo prostorem vyšší komunikace 
občanů.

zeLená a MOdRá StRUna
zelená váže významná krajinná a parková prostředí. 
Modrá váže místa podél vodního toku a akcentuje 
morfologii města.

ŽLUtá StRUna
váže příležitosti obchodů a služeb

FiaLOvá StRUna
váže na sebe cesty s bezpečným průchodem do 
škol.

StRUny MěSta

GSEducationalVersion

ObČanSKá vybavenOSt
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sběrný dvůr
rádiovka

nádraží

školka

školka | knihovna

kaplička

hasiči

sportareál

restaurace

penzion

obchodka

hospoda

sokol hospoda

hospoda

večerka

struktura domů určených k bydlení
průmyslová zóna
zeleň | park
trasa autobusů

veřejná vybavenost
významná místa koncentrace
sportoviště
autobusová zastávka

školy
úřad
večerka
restaurace
pošta

nádraží
doktor
školy a školky
hospoda
sokol

kaple
zUš
vstup do obory
hospoda
komunitní centrum

rádiovka
zahrádky
obora

park
obora
sběrný dvůr
zahrádky

veřejný 
prostor

lékárna
obchod

kavárna
dům pro seniory

sad hřbitov

StávaJíCí vybavenOSt

navRhOvaná POtřebná vybavenOSt

iv.

iii.

ii.

i.

i. stupeň
Ø 150 m
3 minuty chůze

ii. stupeň
Ø 500 m
8 minut chůze

iii. stupeň
Ø 1km
15 minut chůze

iv. stupeň
Ø 1,5 km
25 minut chůze

v. stupeň
a více
a více

komunitní 
centrum

základní 
školaškolka

zUšrestaurace

doktor

penzion

dětské hřiště

pošta | úřad
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vyhOdnOCení

ObČanSKá vybavenOSt

Lokalita disponuje základní občanskou 
vybaveností v docházkové vzdálenosti. Po-
zbývá však plnohodnotného obchodu a dal-
ších rozšiřujících služeb.

ChaRaKteR  

Charakter zástavby tvoří typologie solitér-
ních vilových domů, řadových domů v nové 
východní části a občasných činžovních domů.

dOPRava - aUtO

Satalice jsou díky přímému napojení na 
pražský okruh a dálniční uzel na Černém Mos-
tě dobře dostupné automobilem a rychle se 
na komunikace napojují.

dOPRava - Mhd, vLaK

Městská hromadná doprava se nachází 
vždy v max. docházkové vzdálenosti  500 m.  
vlakové nádraží, spojující Satalice přímo s 
centrem Prahy a je z nejvzdálenějšího bodu 
vzdáleno 1,3 km.

zeLeň

na území se nachází mnoho různorodé 
kvalitní zeleně, která napojuje městskou část  
se Středočeským krajem. některé velké zelené 
plochy nejsou však využívány (park u hlavní 
komunikace, oplocený sad).

PRObLÉMy

hlavním negativním prvkem je řada ko-
munikačních bariér, které omezující prostup-
nost města a vytvářejí mrtvé zóny.

závěR
Satalice jsou samostatným sídlem, které 

funguje v úzké návaznosti na okolní městské 
části, zejména kvůli nedostatečnému pokrytí 
občanské vybavenosti. na území je několik 
prázdných ploch a brownfieldů, které svou 
lokalitou vytvářejí bariéru prostupnosti a cel-
kově tak snižují kvalitu místa.

záměrem diplomové práce bude vytyče-
ní konkrétních vhodných ploch pro rozvoj a 
dovytvoření navazující zástavby s vhodnými 
veřejnými prvky a občanskou vybaveností, 
která vyplynula z analýzy. 

S w
o t

SiLnÉ StRánKy

PříLeŽitOSti hROzby

SLabÉ StRánKy

dobré napojení na hlavní komunikace
bažantnice
Satalický park
množství školek
vesnický charakter

velký potenciál rozvoje území
doplněné o nové funkce
potřeba regenerace brownfieldu
zacelení nenavazujících částí
využití zarostlého sadu
propojení turistických cest

plnírna plynu 
hluková zátěž ze železnice
nevhodná průchodnost přes koleje

blízkost vysokorychlostní silnice
nedostatek služeb
zápach z čističky odpadních vod
průmyslový areál s rodinnými domy
neexistence centra
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řešená úzeMí
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KOntext

řešená území jsou definována přirozenou 
hranou Satalic, kterou tvoří současné a bu-
doucí silnice ve východozápadním oblouku, 
navigační značení letiště na severozápadě a 
bažantnice spolu s nově vznikajícím parkem 
na severovýchodě. 

na základě analýzy  jsem v tomto prosto-
ru vymezila plochy vhodné k urbanistickému 
řešení, jejichž cílem je zkompaktnění města 
jako celku. 

Celková plocha řešených území je 54 ha.

zcelování města se bude řešit i na lokál-
nějších liniových strukturách, které podpoří 
soudržnost celého sídla.

  vymezení Satalic dle přirozených hranic
  rozdělení řešených lokalit
  trasy zasluhující pozornost a doplnění
   plánované silnice

1

zahRádKy 16 ha
nesoudržné území oddelěné od města 

PředěL  6 ha
nenavazující hrana lesa na biokoridor

PiLa  5 ha
v současné době prostor určený pro zástavby

SKLady  15 ha
Skladovací prostory v současné době sloužící 
spíše jako skládka

Sad  12 ha
zarostlý sad z 60.let 20. století

54 ha celkem 

1

2

3a

3b

4

2

3b

3a

4

jednokolejná trať

park

bažantnice

centrum

nádraží

navigační linie
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PRObLÉMy a hROzby
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1

2

3

4

5

6

Čistička odpadních vod. Poloměr roznášení zá-
pachu je 600m, zasahuje tak do severní obytné 
části.

izoféna letištní dráhy 60 db

izoféna letištní dráhy 55 db, hranice ochranné-
ho hlukového pásma

Jednokolejní trať s ochranným pásmem 50m

Plnírna plynu. v případě výbuchu zádobníků 
na propan butan je dosah poškození 1 500m. 
Mapa odkazuje na typ tzv. ohnivé koule. v 
případě požáru typu jet fire by se pravděpo-
dobně jednalo pouze o lokální oheň bez ztrát 
na životech.

Pražský okruh e55

Pokračování pražského okruhu.

Severozápadní vítr, roznášející prach z pole

1

2

3

4

5

6

7

8

Kromě několika průmyslových hrozeb je znač-
ným problémem špatná prostupnost do okolí 
zapříčená především dopravní infrastrukturou 
či absencí cest.

8

7

možný dosah výbuchu

zápach z čističky
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KLady a POtenCiáLy

propojení centrálních zelených ploch

pravděpodobný pramen

vytvoření kontinuálního biokoridoru

podpoření a zkulturnění hlavních os 

hala 

existující vybavenost (sportoviště)

existující vybavenost (škola)

existující vybavenost (komunitní centrum)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

5

6

velkým potenciálem je propojení severojižní 
zelené struny, které vede až k přírodní památ-
ce Chvalský lom v horních Počernicích. velký 
potenciál leží v podpoře zelených pruhů a 
zkulturnění hlavních os a průchodností.

1

2

3

7

8
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vize

zCeLení úzeMí

1 adekvátní vyplnění nezastavěného území vytvářející hluché prostory 
2 transformace brownfieldové plochy na součást města
3 navázání biokoridoru

zPROStUPnění úzeMí

1 Propojení nových lokalit s centrem města
2 dotvoření hlavní městské páteře 
3 napojení území do širšího okolí
4 zelené stezky napříč městem
5 vytvoření struktury veřejného prostranství na novém území
6 napojení částí města na stávající individuální a hromadnou dopravu
7 vytvoření sítě pěších a cyklo linií

OChRana ObyvateL a KRaJiny

1 Ochrana před zápachem z čističky odpadních vod
2 Rozčlenění velkých ploch polí
3 Ochrana před prašností polí
4 zamezení šíření hluku z vlakové a vysokokapacitní automobilové dopravy
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PříLeŽitOSt

Satalice bylo v minulosti pouhým shlukem 
několika stavení udržující panskou bažantnici. 
bývalá náves s rybníkem se transformovala 
v hospodářský areál a centrum se přesunulo 
ke kruhovému objezdu. Postupné rozrůstá-
ní dospělo až k průmyslovým areálům, které 
vytvářejí zásadní překážku mezi domy a funk-
cemi umístěnými v této části. některé areály 
již zanikly, jiné k tomu směřují. Město v sobě 
uchovává i množství nevyužitých prostranství 
a cest, jejichž kultivací může pozvednout svou 
hodnotu. Poloha bývalých průmyslových are-
álů vůči centru města, nádraží a dostupnost 
okolní krajiny nabízí výhodné podmínky 
pro rozvoj oblasti. další důležitou hodnotou 
je silná struna zeleně, která se na mnohých 
místech může dále kultivovat a vytvořit tak 
unikátní místa zájmu.

základním pilířem návrhu je poukázat na 
hodnotnou rozvojovou rezervu města.

intenzita  
a veřeJnÉ PROStRanStví

Polohy nevyužívaných území a brown-
fieldů umožnují plynulou návaznost na stá-
vající zástavbu a potenciální strukturu centra. 
Organizace intenzity zástavby v závislosti na 
typologii a charakterech existujících území je 
nedílnou součástí předkládané studie.

Cílem návrhu je na vhodných místech vy-
tvořit kvalitní doplnění zástavby, která  bude 
tvořit rovnocennou obytnou část města.

Podstatným klíčem k dobře fungujícímu 
městu je struktura, organizace a hierarchizace 
veřejného prostoru, který napomáhá k iden-
tifikaci a orientaci v celém území. Jako pod-
statné se jeví navazovat na již stávající komu-
nikace a zachovat logickou provázanost míst 
zájmu s nově navrhovanými plochami. 

PeStROSt

Jedním z klíčů hledání alternativy k sou-
časné formě monotónního bydlení na okraji 
města je hledání pestrosti a mnohosti růz-
ných směrů. návrh se snaží vytvořit rozmanité 
charaktery veřejných prostranství,  rozmanité 
druhy typologie zástavby a bydlení, to celé 
vztažené k charakterům jednotlivým lokalit. 
návrh dále klade důraz na různorodost míst 
setkání a bezpečných prostorů pro hru dětí. 

Současný důraz na využití ploch k bydlení 
sebou nese jako negativní aspekt upozadění 
veřejných funkcí. návrh si klade za cíl vytvo-
řit rozmanitost vhodných zájmových lokalit a 
služeb, které posilují hodnotu území a podpo-
rují jejich smysluplné využití. 

PROStUPnOSt a naPOJení

návrh klade důraz na propojení nově 
vzniklých částí města s jeho stávající struktu-
rou a okolní krajinou, a to jak v lokálním, tak 
v celoměstském měřítku. Snahou je podpořit 
možnost výběru cest a vytvořit tak rozmani-
tost v území. 

Pro návrh je důležitá i rekultivace stávájí-
cích hlavních cest, které v mnohých ohledech 
nevytvářejí vhodné prostředí pro pěší. 
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Součástí hledání obrazu jednotlivých 
lokalit byla rozvaha nad adekvátní hustotou 
osídlení území. ta se v návrhu mění v závislos-
ti na charakteru jednotlivých lokalit. 

územní plán Satalic počítá s relativně 
malým rozšiřováním ploch, určených pro in-
dividuální zástavbu. nicméně přesto někte-
ré plochy zabírají hodnotná krajinná území 
(ovocný sad, rádiovka). zároveň nerespektuje 
bytovou zástavbu v průmyslové zóně a dále 
ji industriálně zastiňuje. nevytváří možnos-

ti zlukrativnění parku v západní části. Cílem 
práce je dokázat, že navrhované části Satalic 
jsou adekvátní alternativou k těmto plochám.

ReaKCe na úzeMní dOKUMentaCi

Při návrhu jsem čerpala základní inspiraci 
z územního a metropolitního plánu, nicméně 
jsem se rozhodla je záměrně nerespektovat. 
Cílem je předložit alternativní variantu pocho-
pení území a vytvořit tak širší základnu názorů 
na budoucí nakládání s uvažovaným územím.  

ROzvOJOvÉ PLOChy

za šKolKou
4 ha | zastavěné
12 ha | celkem

~ 220 ob
55 ob/ha

Kbely
130 ha

47 ob/ha

vinoř
90 ha

45 ob/ha

KyJe
50 ha

83 ob/ha

raDonice
54 ha

18 ob/haK náDraží
3 ha | zastavěné
18 ha | celkem

~ 150 ob
55 ob/ha

za železnicí
8 ha | zastavěné
15 ha | celkem

~ 600 ob
75 ob/ha

2515

+ 1020

POČet ObyvateL v SataLiCíCh

POČet OdhadOvanýCh nOvýCh ObyvateL

6

1

2

3

4

5

1 oblast navazující na ulici za Železnicí
2 oblast navazující na ulici K nádraží
3 sad
4 doplnění bažantnice
5 oblast navazující na ulici za školkou
6 plocha pro rozvoj výroby
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za šKOLKOU

za ŽeLezniCí

K nádRaŽí

hřbitOv

Sad
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nOvÉ LOKaLity

1 oblast navazující na ulici za Železnicí
2 oblast navazující na ulici K nádraží
3 sad
4 doplnění bažantnice
5 oblast navazující na ulici za školkou

1

2

3

4

5

nové urbanistické celky nevznikají jako 
jednolitý monotonní celek. návrh rozdělu-
je území na jednotlivé lokality a sousedství, 
která představují rozdílné charaktery veřej-
ných prostranství, obytných zástaveb a slu-
žeb. dochází tak k vytvoření rozeznatelných 
charakteristických celků s vlastními strunami a 

lokálními centry.  záběr studie se pohybuje od 
návrhu samostaných celků pro brownfieldová 
území, přes revitalizaci hlavních ulic a vytvoře-
ní lepší prostupnosti území, až po napojení na 
okolní sídla a významné body v krajině.
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za  ŽeLezniCí | a

parkourové hřiště

skatepark

hala 
trhy | sport | dílny

sdílené zahrady 
bytových domů

mateřská školka

náměstí

kavárna

lokální služby a pronájem 
pracovních ploch

sdílený prostor

600 75 os/ha 2-4 podlaží

Překonávání bariéry v podobě železnič-
ních kolejí je realizováno bez-úrovňovým  že-
lezničním přechodem. 

Sousedství sestává převážně z typizo-
vaných obytných domů typově podobných 
zástavbě v lokalitě K nádraží. tím se vytváří 
koncepčně propojený urbánní prostor, který 
nenavozuje pocit předělu navzdory bariéře v 
podobně železniční komunikace. Lokalita je 
ze západní strany uzavřena sportovním areá-
lem a stávajícími činžovními domy, za kterými 

sceluje území navržená vzdělávací farma.

dominantou lokality je hala z 30. let 19. 
století, která celou strukturu definuje a díky 
dobré návaznosti na nádraží nabízí velký po-
tenciál pracovních a sportovních příležitostí.

hala navazuje na sportovní areál a ve 
své jihozápadní části vytváří další plochy pro 
sport (parkourové hřiště a skatepark). 

GSEducationalVersion

1 : 4000
edukativní farma

náves

pozemní přechod

sportareál

zahradnictví

původní stromy vymezení zastavované lokality axonometrie

Původní stav
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za  ŽeLezniCí | b

původní zástavba
3 - 4 patra

sdílený prostor s hřištěm

parkování je řešeno podzem-
ními garážemi

samostatné zahrádky 
pro 1. patro 

nová zástavba 3 až 4 podlažních domů 
navazuje na stávající čtveřici domů, které 
prozatím tvoří jediné uskupení činžovních 
domů v Satalicích. navázání na tuto struktu-
ru představuje nový urbanistický celek spíše 
městského nežli vesnického rázu. Odstupující 
vrchní patro vytváří při pohledu z ulice neru-
šený vertikální prostor.

Mezi soukromými zahrádkami prvních 
pater domů se vytvoří průchodová část se 
sdílenými prostory. na západní část navazují 

komunitní zahrádky, které mohou využívat 
lidé bez přístupu k zahradě.

300 290 os/ha 3-4 podlaží

GSEducationalVersion

1:4000

původní stromy vymezení zastavované lokality axonometrie

Původní stav

edukativní farma

zahradnictví

náves

pozemní přechod

sportareál
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toto území dříve sloužilo jako pila, nyní 
je v držení developerů. v současné době do-
chází k demolici  některých stávájících domů 
a k první etapě zástavby. navrhuji na jejich 
zakoupeném území a vytvářím tak alternativu 
k jejich návrhu.

Ulice K nádraží dotváří a uzavírá stávající 
strukturu města. dobrá dostupnost a přede-
vším vzdálenost od nádraží umožňuje rozvoj 
pracovních příležitostí a rozvoj nových insti-
tucí celoměstského významu. v návrhu bylo 
vytvoření samostatného a plnohodnotného 
centra s dominantní věží obecného úřadu, 

K nádRaŽí

protihlukový val

nádraží protihlukový val

úřad městské části 
s knihovnou
kavárna

bydlení pro seniory 
se zahradou

obchod s podzemními 
garážemi

obchodní služby
(lékárna, květinářství, 
nájemní prostory)

protihlukový 
val

která podporuje přirozenou nehmatatelnou 
vertikálu města. Současné „centrum“ v podo-
bě kruhové objezdu, bylo rozšířeno chodníky 
pro lepší průchodnost chodců. 

Lokalita je složena z domů, které jsou tvo-
řeny 1-2 patrovou zástavbou rodinných domů 
založených na mřížce 4x4 m. Odstup domů 
je  min. 8 m. 

vzhledem k akustickému posudku byly 
navrženy protihlukové valy v poměru 1:1,5. 
domy se nenacházejí v ochranném pásmu 
železnice.

150 55 os/ha 1-2 podlaží

GSEducationalVersion

1:3000

původní stromy vymezení zastavované lokality axonometrie

Původní stav

zahradnictví

náměstí

škola

pozemní přechod
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CeSta z haLy dO CentRa

řez představuje cestu vedoucí z náměstí 
v části K nádraží navazující na kruhové cen-
trum, vedoucí do nové obytné zóny za kole-
jemi. tato cesta je lemována několika body, 
které slouží jako místa setkávání a podporují 
orientaci v území. Jedním z nich je samotné 
centrum s dominantním prvkem věže podpo-
rující přirozenou vertikálu obecního úřadu., 
vytvářející jediný vyvýšený bod v okolí. 

další vertikálním a horizontálním bodem 
jsou konstrukce zemních valů sloužící jako 
akustická zábrana. zároveň poskytují na ro-
vinatém terénu Satalic možnost rozhledu a 
zimního sáňkování. 
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Sad

zarostlý a neaktivní sad vytváří klín zele-
ně, která proniká do vnitřních struktur města. 
v návrhu tuto hodnotu akcentuji protažením 
jejího horního cípu směrem k Satalické oboře 
a vytvořením tak zelené páteře napříč úze-
mím, na kterou se napojují ostatní cesty z 
okolní zástavby. 

Sad je zamýšlený jako obecní s možností 
vytočení vlastního moštu či vypálení alkoholu 
v centrálním zahradnictví. to vytváření mož-
nosti sdílení sousedských zkušeností a aktivit.

návrh pracuje s vizí Satalic a to umístění 
soukromé školy do budovy bývalé rádiovky, 
na kterou návrh reaguje vytvořením hlavní-
mi tepnami sadu, kudy mohou žáci do školy 
docházet.

8  ha

horní Počernice

zahradnictví
s moštárnou 
a palírnou

páteř sadu
okružní linie sadu

hřiště

škola

Původní stav

1 : 4000

původní stromy vymezení schématu

GSEducationalVersion
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hřbitOv

Pietní alej s loukou vede v přímé linii ze 
Satalické obory přes kapličku sv. anny až ke 
hřbitovní zdi. záměrem je nevytvářet oddě-
lenou hřbitovní část, ale dominantní linii do-
plňující strukturu obory. hřbitov sám o sobě 
vytváří možnosti k oddechu, včetně jedno-
duchého zemního labyrintu. Přihlédneme-li 
k průchodnosti, může se stát velmi atraktivní 
lokalitou, a to i navzdory své primární funkci.

v jižní části území a přímé návaznosti na 
Satalickou oboru prosakuje voda a tvoří se 
mokřady. vytvoření kultivovaného území po-

čítá s plánem vodní sítě, která částečně vodu 
odvede a částečně zachová současné přírodní 
podmínky mokřad. 

záměr vybudování hřbitova vychází z 
neexistence tohoto prostoru přímo v Satali-
cích. většina obyvatel Satalic se pohřbívá v 
sousední vinoři.

Louka vytváří  návaznost pro jižní osu bio-
koridoru a spolu s hřbitovem využívá stávají 
stromy.

pramenící voda

pietní alej vedoucí z 
Obory k hřbitovu

louka s několika stromy

dům pro obsluhu 
hřbitova

pietní část hřbitova

labyrint

uzavíratelná brána do 
severní části

technické zázemí

4  ha

GSEducationalVersion

území budoucího parku 
( realizace 2020)

propojení s částí parku

pokračování biokorifori

plynulost

ppokračování cest v parku

napojení cest

původní stromy vymezení schématu

1 : 4000

Původní stav
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220 55 os/ha 2 podlaží

za šKOLKOU

Oblast ulice za školkou je součástí již stálé 
zástavby západního okraje Satalic. nabízí další 
alternativu k bydlení na předměstí. Lokalita 
nemá ambice stát se místem se silným cent-
rem. toto centrum tvoří linie stromové aleje, 
která poskytuje společný prostor pro sousedy 
i pro hru dětí.  Parcely nabízejí možnosti rozví-
jení pozemku a vytvoření prostor pro vlastní 
pěstování či sad.

alej vede až k jedné z nejstarších budov 
v Satalicích, kde navrhuji zřízení multifunkční 
kulturního sálu. 

na území se nachází park vedený v územ-
ním plánu jako les, který svou polohou ne-
vytváří žádné atraktivní možnosti využití pro 
obyvatele Satalic. Při přihlédnutí k blízké a 
značně atraktivnější Satalické oboře, jsem se 
rozhodla co nejvíce zachovat stávající zeleň, 
nicméně území současně nevyužitého par-
ku zastavět a pokračovat tak v linii bytových 
domů. 

zahrádkářská 
kolonie

plácek vstup do zahrád-
kářské části

možnost rozší-
řit zahrádku o 
parcelu

pobytová stromořadí s 
hracími prostory

GSEducationalVersion

1:4000

Původní stav

původní stromy vymezení zastavované lokality axonometrie



86 87



88 89

URbaniStiCKÉ vRStvy
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díky umístění nových funkcí do struktury 
Satalic (hřbitov, multifunkční hala, zahradnic-
tví v sadu, vzdělávací farma, divadlo) se po-
dařilo vytvořit propojenou síť aktivních míst. 
vznikla veřejná prostranství různých druhů 
(náměstí, náves, plácek), která vytvářejí pestré 
území a navyšují tak kvalitu Satalic.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

StRUny MěSta
ČeRvená StRUna

linie propojující významná místa s pří-
tomností významných staveb s vysokou 
fluktuací obyvatel

FiaLOvá StRUna
linie vyznačující bezpečné průchody do 

škol

Pro návrh jsou typické pěší cesty napříč 
zástavbou, které kromě poskytování sdíle-
ných míst pro obyvatele zajišťuje bezpečný 
průchod dětí do škol „zadními brankami“.  do 
fialové linie spadají především ulice definova-
né jako obytné zóny, kde je běžný a bezpečný 
pohyb a pobyt na silnici.

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

MOdRá a zeLená StRUna
zelená váže významná krajinná a par-

ková prostředí. Modrá váže místa podél 
vodního toku.

ŽLUtá StRUna
linie propojující místa s nabídkou služeb, 

pracovních příležitostí a veřejných aktivit

v návrhu vytvářím propojení mezi Obo-
rou a lesem u železnice, které díky tomu 
vytváří samostatný a hodnotný biokoridor. 
Kolem města vzniká ze 2/3 zelený prstenec, 
který prostupuje zástavbou a vytváří konti-
nuální  zelené linie.  v návrhu je důležité ob-
novení sadu, který plní vyrovnávací funkci k 
fungujícímu celku Satalické bažantnice. Mezi 
těmito místy navrhuji jasnou zelenou stezku.

CeLeK
Satalice získaly silný vnější zelený pás, který svými koridory prostu-

puje do celé sídelní struktury. Jeho odnože pokračují dále z intravilánu a 
určují možnosti dalšího pokračování návazností. vznikla sít hodnotných 
významných, obslužných a sportovních staveb či míst, které společně 
vytvářejí kompaktní celek. 

díky převažujícím pěším zónám na ulicích si  Satalice stále zachovávají 
svůj rys venkovského města.

Žlutá linie tvoří prostupný kruh, který 
akcentuje nově vzniklé centrum, jež se stává 
hlavním těžištěm městské části. nové služby 
a příležitosti navazují na síť již existujících, 
vzájemně propojených specifických míst s 
koncentrací služeb, pracovních příležitostí a 
dalších iniciačních jader. 
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náměstí

pobytová alej

náměstí

plácek

plácek

hlavní veřejná prostranství
ulice
sekundární prostupnost
komunitní prostory

hlavní veřejná prostranství 
nenavrhované části

1 : 4000

veřeJná PROStRanStví

návrh jasně definuje významy a charakte-
ry jednotlivých prostranství. Mimo klasických 
forem, jako jsou ulice a náměstí, pracuje návrh 
se sekundární prostupností uličních celků s 
odlišnou mírou soukromí a množstvím míst 
a plácků. návrh pracuje i s formou pobytové 
aleje, která slouží dopravní komunikaci a záro-
veň jako místo dění a sousedských kontaktů.

plácek

náves
náměstí

náměstí



96 97

GSEducationalVersion

b

e

dOPRava a PROStUPnOSt

Propojení území s okolními strukturami a 
významnými body  bylo důležitým motivem 
pro celkovou aktivizaci Satalic.

nově navržená turistická stezka prochá-
zí od zříceniny hradu Jenštejn přes vinořský 
park, následně  Satalickou oboru až po Chval-
ský lom. 

v návrhu je počítáno s podzemními gará-
žemi v blízkosti nádraží, které budou sloužit 
především pro odstavení vozidel a následné 
jízdy vlakem do centra Prahy.  

GSEducationalVersion

 pěší okruh Satalic
 stávající cyklotrasy
  navrhované cyklotrasy
 stávající turistické trasy
  navrhované turistické trasy
 podélné stání
 kapacitní parkování

 podzemní parkování
autobusové linky
nádraží

1 : 5000

Schéma turistické cesty

a

c

D
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ULiCe v záStavbě ROdinnýCh dOMů v ObLaSti za ŽeLezniCí(C)

závětRná POLní CeSta (e)

PROtihLUKOvý vaL (d)
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zeLeň a CíLOvá MíSta v KRaJině

návrh klade důraz na propojení celkové 
struktury Satalic s okolní krajinou.  velkým 
potenciálem je aktivování sadu, který zasa-
huje jako klín do města. Mezi sadem a oboru 
tak vzniká přirozené zelené spojení pomocí 
sadového parku, které ještě posiluji pomocí  
linie stromů.

důležitou strukturou je doplnění biokori-
doru v návaznosti na sad a železnici, které za-
ručí plynulý přechod zvěře a vytvoří dostatek 
přirozených míst k hnízdění.

K rozčlenění pole v severní části vedla jak 
jeho velikost, tak zejména jeho prašnost a zá-
pach z místní čističky odpadních vod, který 
severozápadní vítr zanáší do domů  v horním 
cípu Satalic.  Polní cesty s nepravidelnou vý-
stavbou dvou řad stromů a občasnými remíz-
ky vytvářejí částečnou ochranu proti severo-
západnímu větru. zároveň vytvářejí vhodné 
místa pro hnízdění ptactva.

v návrhu jsou vidět stávající stromy a 
nově navrhované, které se dělí na několik 
funkcí. Jedním z konceptů bylo zkulturnění 
hlavních dopravních tepen města, stejně tak 
jako revitalizace vstupních bran do města. 

komunitní zahrádky

stávající stromořadí
doplněné stromořadí
cílová místa v krajině

1 : 8000

zahradnictví

škola  v sadu

průchozí hřbitov

grilovací místa

doplnění biokoridoru

palouček

plácek u zahrádek

 závětrná polní cesta

kaštanová alej

pietní alej

stoleté lípy

parkový sad

protihlukový val

rokle

vzdělávací farma
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