220

55 os/ha

150

2 podlaží

Za Školkou

55 os/ha

600

1-2 podlaží

K Nádraží

pobytová stromořadí s
hracími prostory

obchod s podzemními
garážemi
protihlukový
val

obchodní služby
(lékárna, květinářství,
nájemní prostory)

Překonávání bariéry v podobě železničních kolejí je realizováno bez-úrovňovým železničním přechodem.

mateřská školka

Dominantou lokality je hala z 30. let
19. století, která celou strukturu definuje a díky dobré návaznosti na nádraží
nabízí velký potenciál pracovních a aktivizačních příležitostí.
Hala navazuje na sportovní areál
a ve své jihozápadní části vytváří další
plochy pro sport (parkourové hřiště a
skatepark).

hala
trhy | sport | dílny

náměstí
lokální služby a pronájem
pracovních ploch
kavárna

skatepark

sdílené zahrady
bytových domů

Nová zástavba 3 až 4 podlažních
domů navazuje na stávající čtveřici
domů, které prozatím tvoří jediné
uskupení činžovních domů v Satalicích. Navázání na tuto strukturu
představuje nový urbanistický celek
spíše městského nežli vesnického
rázu. Odstupující vrchní patro vytváří
při pohledu z ulice nerušený vertikální
prostor.

4 ha

2-4 podlaží

samostatné zahrádky
pro 1. patro

Hřbitov
parkování je řešeno podzemními garážemi
sdílený prostor s hřištěm
původní zástavba
3 - 4 patra

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.

dům pro obsluhu
hřbitova

Pietní alej s loukou vede v přímé linii ze Satalické obory přes kapličku sv.
Anny až ke hřbitovní zdi. Záměrem je
nevytvářet oddělenou hřbitovní část,
ale dominantní linii doplňující strukturu
obory. Hřbitov sám o sobě vytváří možnosti k oddechu, včetně jednoduchého zemního labyrintu. Přihlédneme-li
k průchodnosti, může se stát velmi
atraktivní lokalitou, a to i navzdory své
primární funkci.

technické zázemí

labyrint

uzavíratelná brána do
severní části

pietní část hřbitova

pietní alej vedoucí z
Obory k hřbitovu
pramenící voda

V jižní části území a přímé návaznosti na Satalickou oboru prosakuje
voda a tvoří se mokřady. Vytvoření
kultivovaného území počítá s plánem
vodní sítě, která částečně vodu odvede
a částečně zachová současné přírodní
podmínky mokřad.

louka s několika stromy

hřbitov

parkourové hřiště

brána do Počernic

brána do parku

brána do parku

brána do Radonic

škola

pěší brána do Horních Počernic

veřejné zahradnictví

pěší brána do Kyjí

sokol
kaple sv. Anny
hospoda
ZUŠ
hasiči

školka | knihovna

základní škola

školka

večerka
pošta | úřad

brána do lesa
brána do Vinoře

brána do lesa

vzdělávací farma

náves s hospodou

centrum | obchod | obecní úřad | náměstí
nádraží

bydlení pro seniory
se zahradou

Za Železnicí | B

75 os/ha

hospoda

prak. doktor | zubař

sportareál

restaurace

restaurace
obchodní akademie

sportovní park

hala | náměstí | školka

vstup do zahrádek

pěší brána do Kbel

divadlo | kulturní sál

možnost rozšířit zahrádku o
parcelu

brána do Prahy

brána do Kbel

pěší brána do Kbel

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

protihlukový val

protihlukový val

Ulice K Nádraží dotváří a uzavírá
stávající strukturu města. Dobrá dostupnost a především vzdálenost od nádraží
umožňuje rozvoj pracovních příležitostí
a rozvoj nových institucí celoměstského
významu. V návrhu bylo vytvoření samostatného a plnohodnotného centra s
dominantní věží obecného úřadu, která
podporuje přirozenou nehmatatelnou
vertikálu města. Současné „centrum“ v
podobě kruhové objezdu, bylo rozšířeno chodníky pro lepší průchodnost
chodců.

brána do lesa

zahrádkářská
kolonie

nádraží

komunitní centrum

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 centrem. Toto
centrum tvoří linie stromové aleje, která
poskytuje společný prostor pro sousedy
i pro hru dětí. Parcely nabízejí možnosti
rozvíjení pozemku a vytvoření prostor
pro vlastní pěstování či sad.

Za Železnicí | A

úřad městské části
s knihovnou
kavárna

Toto území dříve sloužilo jako pila,
nyní je v držení developerů. V současné
době dochází k demolici některých stávájících domů a k první etapě zástavby.
Navrhuji na jejich zakoupeném území a
vytvářím tak alternativu k jejich návrhu.

plácek vstup do zahrádkářské části

600

2-4 podlaží

75 os/ha

nové hodnoty
stávající hodnoty
nové brány v území
stávající brány do krajiny
stávající brány do měst

Horizontály a vertikály města

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 rozrůstání dospělo až k průmyslovým
areálům, které vytvářejí zásadní překážku mezi
domy a funkcemi 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 areálů 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.

Červená struna

Intenzita
a veřejné prostranství

Pestrost

Prostupnost a napojení

Jedním z klíčů hledání alternativy k současné
formě monotónního bydlení na okraji města je hledání pestrosti a mnohosti různých 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.

Polohy nevyužívaných území a brownfieldů
umožňují plynulou návaznost na stávající 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 vytvořit
kvalitní doplnění zástavby, která bude tvořit rovnocennou obytnou část města.

Návrh klade důraz na propojení nově vzniklých
částí města s jeho stávající strukturou a okolní krajinou, a to jak v lokálním, tak v celoměstském měřítku.
Snahou je podpořit možnost výběru cest a vytvořit
tak rozmanitost v území.
Pro návrh je důležitá i rekultivace stávájících
hlavních cest, které v mnohých ohledech nevytvářejí vhodné prostředí pro pěší.

Současný důraz na využití ploch k bydlení sebou nese jako negativní aspekt upozadění veřejných
funkcí. Návrh si klade za cíl vytvořit rozmanitost
vhodných zájmových lokalit a služeb, které posilují
hodnotu území a podporují jejich smysluplné využití.

Podstatným klíčem k dobře fungujícímu městu
je struktura, organizace a hierarchizace veřejného
prostoru, který napomáhá k identifikaci a orientaci
v celém území. Jako podstatné se jeví navazovat na
již stávající komunikace a zachovat logickou provázanost míst zájmu s nově navrhovanými plochami.

žlutá struna

Modrá a zelená struna

Fialová struna

linie propojující významná místa s přítomností
významných staveb s vysokou fluktuací obyvatel

linie vyznačující bezpečné průchody do škol

Zelená váže významná krajinná a parková prostředí. Modrá váže místa podél vodního toku.

linie propojující místa s nabídkou služeb, pracovních příležitostí a veřejných aktivit

Díky umístění nových funkcí do struktury Satalic (hřbitov, multifunkční hala, zahradnictví v sadu,
vzdělávací farma, divadlo) se podařilo vytvořit propojenou síť aktivních míst. Vznikla veřejná prostranství různých druhů (náměstí, náves, plácek), která
vytvářejí pestré území a navyšují tak kvalitu Satalic.

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

V návrhu vytvářím propojení mezi Oborou 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 kontinuální zelené linie. V návrhu je důležité obnovení sadu, který plní vyrovnávací funkci k
fungujícímu celku Satalické bažantnice. Mezi těmito
místy navrhuji jasnou zelenou stezku.

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.

GSEducationalVersion

Zeleň a cílová místa v krajině
závětrná polní cesta

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

kaštanová alej

rokle

GSEducationalVersion

palouček
plácek u zahrádek

Důležitou strukturou je doplnění biokoridoru v
návaznosti na sad a železnici, které zaručí plynulý
přechod zvěře a vytvoří dostatek přirozených míst
k hnízdění.

průchozí hřbitov
pietní alej

stoleté lípy

V návrhu jsou vidět stávající stromy a nově
navrhované, které se dělí na několik funkcí (alej,
uliční stromořadí, centrální bod v náměstí, parkový strom, atd.). Jedním z konceptů bylo zkulturnění hlavních dopravních tepen města, stejně tak jako revitalizace vstupních bran do města.

grilovací místa
parkový sad

GSEducationalVersion

doplnění biokoridoru
protihlukový val

zahradnictví
škola v sadu
komunitní zahrádky

1 : 8000

Schéma sadu

vzdělávací farma

stávající stromořadí
doplněné stromořadí
cílová místa v krajině

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

E

GSEducationalVersion

Nově navržená turistická stezka prochází od zříceniny hradu Jenštejn přes Vinořský park, následně
Satalickou oboru až po Chvalský lom.
pěší okruh Satalic
stávající cyklotrasy
navrhované cyklotrasy
stávající turistické trasy
navrhované turistické trasy
podélné stání
kapacitní parkování
podzemní parkování

GSEducationalVersion

autobusové linky

B

D

Schéma turistické cesty

C

A

1 : 5000

GSEducationalVersion

Veřejná prostranství

plácek

Návrh jasně definuje významy a charaktery 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 zároveň jako místo dění a sousedských
kontaktů.
GSEducationalVersion

1 : 5000
pobytová alej

hlavní veřejná prostranství
nenavrhované části

náměstí
náves
plácek

náměstí
plácek

5000

aktivní parter s obchodem

obecní úřad s dominantou
knihovna

nádraží
kolejnice

protihlukový val

park před nádražím

náměstí
kavárna | školka | obchody

hala
trhy | sport | dílny

parkourové hřiště

hlavní veřejná prostranství
ulice
sekundární prostupnost
komunitní prostory

Komunitní zahrádky

náměstí

skatepark

náměstí

15 000

