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A) ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ STRATEGIE 
A KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA  VČETNĚ USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 
 
 
 
 
 

IDEA NÁVRHU: 
 

„ČELÁKOVICE – DŮSTOJNÉ A PŘÍVĚTIVÉ MĚSTO NA LABI, 
MĚSTO PRO SOUČASNOU A BUDOUCÍ GENERACI“ 

 
s podtitulem 

 
„Rozvíjet Čelákovice jako plnohodnotný m ěstský útvar 

a nikoliv jako obytný satelit Prahy“. 
 

 
Základem ideového návrhu územního plánu Čelákovic je stanovení dlouhodobé strategie 

a optimalizace územního rozvoje adekvátně promítnuté do urbanistické koncepce řešení. 
 

Při stanovení základní strategie bylo použito dostupných podkladů a jejich doplnění. 
Jednalo se zejména o Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030, Územně 
analytické podklady SO ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, koncepční materiály 
města a vlastní orientační průzkumy v terénu. 
 

Ideový návrh územního plánu má ambici napl ňovat vizi m ěsta Čelákovice do roku 
2030 formulovanou ve Strategickém plánu rozvoje m ěsta.  

Ústřední otázkou je, zda vývoj města Čelákovic a jeho růst po r. 2000 nebyl příliš rychlý. 
Důsledky růstu jsou jak ekologické (úbytek volné krajiny, rostoucí nároky na dopravu) a 
ekonomické (rostoucí poptávka po pracovních místech, pohyb za prací), tak i sociální 
(soudržnost obyvatel území). Jak se noví obyvatelé budou zapojovat do života města? Má 
město dostatečné kapacity základní vybavenosti, především školské, pro pokrytí rostoucí 
poptávky? To jsou jedny z otázek, nad kterými jsme se zamýšleli při tvorbě ideového návrhu. 
Pokud by totiž stávající rozvoj města zejména v oblasti bydlení pokračoval stejným 
způsobem, znamenal by pro jeho obyvatele i budoucí generaci snížení kvality bydlení i života 
ve městě. 
 

Pro ideový návrh jsme si stanovili následující cíl: „Stanovit funk čně vyvážený rozvoj 
města a dotvá řet území jako komplexn ě provázaný celek s vazbami na okolní volnou 
krajinu p ři respektování limit ů využití území a zohled ňování a využívání p řírodních a 
kulturních hodnot území.“  

 
Tento cíl je rozpracován v dále uvedené koncepci rozvoje a zejména prezentován 

v grafické části ideového návrhu. 
 
Grafická část je rozdělena na část analytickou (výkres č.1 ) a část návrhovou (výkres 

č.2). V analytické části jsou vyznačeny nejdůležitější problémy, rozpory v území, plánované 
záměry, které je nutno respektovat, a lokality vhodné k řešení. V návrhové části je nastíněna 
koncepce rozvoje města a jeho hlavní principy. 



 2 

 
Základní navrhované cíle koncepce uspo řádání území a rozvoje m ěsta,  

které jsou zapracovány do návrhu (výkresu č.2): 
 
1. Nepropojovat  zastavěná území všech t ří částí m ěsta – Čelákovic, Sedl čánek a 

Záluží u Čelákovic do jednoho velkého územn ě zastavitelného celku , ale ponechat 
mezi nimi volný prostor krajinné zeleně nebo zemědělské krajiny. Tato idea je podpořena 
zejména potřebou zachování přírodně hodnotného území Na Šibeňáku vč. navazujícího 
území soutoku Čelákovického a Zálužského potoka na jižní straně a možností zachování 
životaschopnosti zemědělského areálu v Sedlčánkách na východní straně města.  

2. Dotvo řit stávající zastav ěné území Čelákovic do kompaktn ějšího tvaru  za účelem 
vhodnějšího využití dopravní a technické infrastruktury a zabezpečení optimálních 
návazností na centrum města a jeho občanské vybavení. Obdobně územně dotvořit také 
Záluží. Sedlčánky nerozšiřovat - zejména o nové plochy bydlení z důvodu existence 
zemědělského areálu a nutnosti respektovat záplavové území. 

3. Podporovat rozvoj m ěsta jihovýchodním a jižním sm ěrem v návaznosti na již 
založenou funkční strukturu města a s přihlédnutím ke všem limitům funkčního využití 
území. 

4. Ponechat severní část řešeného území  (území po pravém břehu řeky Labe) jako 
hodnotné p řírodní území,  nepřipustit zde další rozvoj chatových osad a vytvořit 
v severovýchodní části území podmínky pro zabezpečení funkčnosti nadregionálního 
biokoridoru. 

5. Rozšířit m ěstské centrum v návaznosti na navrhovaný rozvoj m ěsta za účelem 
zabezpečení komplexního a funkčně vyváženého rozvoje města a dosažení vhodné 
dostupnosti občanské vybavenosti pro rozvíjející se funkci bydlení. 

6. Prostoupit zastav ěné území i nov ě rozvíjející se části m ěsta pásy zelen ě a propojit 
je s okolními plochami volné přírody a územím podél řeky Labe. Za tím účelem využívat 
stávající již založené hodnotné plochy veřejné zeleně uvnitř města a dále rozvíjet tyto 
4 hlavní koridory veřejné zeleně: 
• koridor A – od vrchu Na Šibeňáku podél nové komunikace s odbočením k nádraží ČD 

a novému náměstí a dále s napojením na alej kolem železnice až k řece Labi, 
• koridor B – od nového podružného centra k novému rekreačnímu areálu (zčásti 

souběh s koridorem A), 
• koridor C – od stávajícího parku přes náměstí k historickému jádru s pokračováním 

podél ramene řeky až k novému sportovnímu areálu a 
• koridor D – od vrchu Na Šibeňáku podél okraje nové obytné zástavby souběžně 

s navrhovanou obchvatovou komunikací až ke hřbitovu. 
7. Považovat za nezbytnou podmínku optimálního fungová ní města dotvo ření 

uceleného a vhodn ě koncipovaného dopravního systému napojujícího všechny 
příjezdové (silniční) komunikace do města na významnou sběrnou komunikaci města 
vedenou jižním a východním okrajem města, a to s následujícími cíli: 
• zabezpečit kvalitní silniční napojení na dálniční síť (dálnici D 11) a 
• zabezpečit ochranu centra města a obytných zón před průjezdnou dopravou 

(zejména nákladní). 
V rámci dopravy uvnitř města zlepšit zejména prostupnost přes hlavní městské bariéry 
(železniční trať č. 231 Praha – Lysá nad Labem a řeku Labe). 

8. Podporovat možnost p římých p ěších a cyklistických vazeb mezi centry  
představujícími kulturně společenské a obchodní zázemí města a místy rekreace a 
oddechu a jejich napojení na pásy zeleně uvnitř města. 

9. Chránit v nejv ětší možné mí ře volnou zem ědělskou krajinu  jako důležitou podmínku 
zachování udržitelného rozvoje území a tomu přizpůsobit koncepci rozvoje města. Novou 
zástavbu navrhnout s větší intenzifikací využití nových zastavitelných ploch .  
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10. Zlepšit krajinný ráz v jižní, jihozápadní a východní části správního území tvořený 
rozsáhlými zemědělsky obdělávanými plochami a pouze menšími rozptýlenými plochami 
krajinné zeleně v souladu s následující navrhovanou koncepcí uspo řádání krajiny:  
• Plochy zem ědělsky využívané p ůdy proložit pásy zelen ě situovanými kolem 

stávajících polních cest a drobných vodních toků (Čelákovického, Zálužského a 
Jičínského potoka) za účelem zajištění větší retence území, ochrany půdy a zlepšení 
životního prostředí a krajinného rázu. 

• Do tohoto systému krajinné zelen ě zapojit rozptýlené enklávy stávající zelen ě, 
včetně hodnotné přírodní lokality Na Šibeňáku, a doplnit je o nové plochy vzrostlé 
zeleně v místech stávajících skládek v krajině (TOS-MET a zemědělského podniku) 
navrhovaných ke zrušení. 

• Tento systém propojit s hodnotnými p řírodními prvky a lesy zapojenými 
do regionálního a nadregionálního systému územní ek ologické stability , 
situovanými v okrajových polohách správního území města na severozápadě, severu 
a východě a napojenými na řeku Labe. 

 
 

Koncepce navrhovaných nových ploch a p řestavbových území:  
 

1. Při rozšiřování nových zastavitelných ploch bydlení a občanského vybavení byla 
zohledňována: 
- jejich poloha v rámci celého města, 
- jejich vazba na městské centrum, 
- ekonomické využití území (hustota zástavby, resp. hustší formy zástavby),  
- co největší ochrana zemědělského půdního fondu, 
- u nové obytné zástavby pak také přiměřená návaznost na občanské vybavení a jeho 
 dostupnost. 

2. U nově navržené obytné čtvrti na jihovýchodě území Čelákovic (v návrhu označené č.1) 
již nebylo podporováno další rozšiřování monofunkční zóny rodinných domů situované 
východně od trati a vytvářející dojem satelitního obytného celku. Je zde navržen 
plnohodnotný funkční celek, který bude zabezpečovat značnou část základní vybavenosti 
nejen pro potřeby nové výstavby, ale zčásti i pro potřeby již realizované zástavby 
na východ od železniční tratě, kde tato vybavenost chybí. 

3. Nová obytná čtvrť bude svou uliční sítí navazovat na již založenou síť ulic v navazující 
stávající obytné zástavbě a jeho centrem bude nové náměstí. Toto náměstí nebude 
suplovat funkci stávajícího centrálního náměstí města, ale bude tvořit pouze přirozené 
centrum nového obytného souboru. Ideou návrhu je postupné rozšíření centrální části 
města jihovýchodním směrem až k nově navrženému náměstí. Význam rozšířeného 
centra podtrhnou kompaktní formy zástavby s větším zastoupením obchodní vybavenosti 
a jiných zařízení občanského vybavení podporující atraktivitu území. Součástí tohoto 
obytného souboru budou i potřebná základní školská zařízení.  

4. Navržená nová zástavba bude s centrem města propojena dvěma novými podchody 
pod železniční tratí u ulice Mochovské a u nádraží ČD řešenými v rámci optimalizace 
železniční tratě. Na tyto podchody budou navazovat 2 hlavní obchodní ulice nové obytné 
čtvrti zakončené novým náměstím. 

5. Lokalita u železniční tratě (severovýchodně od nádraží ČD), která není z důvodu možné 
hlukové zátěže vhodná pro obytnou zástavbu, bude využita pro menší plošná zařízení 
podnikatelských aktivit - nevýrobní i výrobní služby a zařízení nerušící výroby spojené 
s přímým prodejem zboží. 

6. Návrhem není podporována výstavba velkoplošných obchodních center a hypermarketů 
znamenající ohrožení funkce, atraktivity a významu centra a jeho rozšíření, zvláště 
obchodní vybavenosti podél nově navrhovaných ulic. Tato koncepce odpovídá vizi Města 
Čelákovic nastavené ve Strategickém plánu do r. 2030 jako „města plného zeleně, klidu a 
pohody“. 
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7. Pro zvýraznění významu rozšířené centrální části města je navržena hustší forma 
zástavby formou bytových a integrovaných domů - maximální výška domů = 4 nadzemní 
podlaží. Touto formou zástavby jsou také sníženy nároky na další plošný zábor kvalitní 
zemědělské půdy. Směrem k okraji města bude obytná zástavba přecházet v zástavbu 
rodinných domů. 

8. Navrhovaná vybavenost kolem nového náměstí a obchodních ulic bude v budoucnu 
rovněž sloužit pro zabezpečení potřeb obyvatel na dalších plochách bydlení výhledově 
uvažovaných na jihovýchodě území Čelákovic. 

9. Pro zatraktivnění koncepce nové zástavby rozšířené centrální části města a zatraktivnění 
nedalekého nejvýše položeného území v blízkosti vrchu Na Šibeňáku je poblíž vrchu 
navržen vyhlídkový bod s urbanistickou dominantou koncipovanou na ose nového 
průhledu od nově vytvořeného podružného centra. Přes vyvýšené území v blízkosti vrchu 
Na Šibeňáku je rovněž navržena nová cyklistická trasa. 

10. Při východním okraji města je navržena významná místní komunikace spojující silnice 
směrem na Mochov (II/245) a Sedlčánky (III/2454). Navrhovaná trasa respektuje již 
realizovanou zástavbu a provedenou parcelaci v lokalitě označené ve výkrese návrhu 
jako č.4. 

11. Územním plánem navrhovaná obytná zástavba až do těsné blízkosti hřbitova byla 
zrušena a nahrazena plochami veřejné zeleně. V rámci navržených zelených ploch je 
počítáno s možností budoucího rozšíření hřbitova včetně realizace okolních pásů veřejné 
zeleně z důvodu zajištění jeho piety. 

12. Koncepce rozvoje dalších ploch bydlení v rámci města navazuje na stávající plochy 
bydlení v rodinných domech. 

13. Pro zabezpečení základních potřeb obyvatel jsou důležitá rovněž školská zařízení. Lze 
očekávat, že v období do r. 2030 bude nutno výrazně navýšit stávající kapacitu školských 
zařízení, zejména mateřských a základních škol. V návrhu předpokládáme zabezpečení 
části potřebných kapacit v rámci nového obytného souboru a zčásti obnovou školského 
zařízení v Sedlčánkách. Umístění školských zařízení do uvedených lokalit považujeme 
z hlediska životaschopnosti těchto částí města za nezbytné, do lokalit je navíc příznivá 
docházková vzdálenost z okolní obytné zástavby. 

14. Návrh předpokládá větší využití potenciálu řeky Labe. V okolí řeky je nutno podporovat 
rekreační využití území, zejména pro hromadnou rekreaci obyvatel, a aktivity spojené 
s vodními sporty. Pro tento účel je navržen nový rekreační areál (podrobněji v části 
„Splnění základních otázek“, část c). Pro rekreační zázemí města je ponechán a rozvíjen 
koridor kolem řeky Labe s navazující vodní plochou Malvíny. 

15. Pro rozvoj podnikatelských aktivit (výrobních a nevýrobních služeb a nerušící drobnou 
výrobu) jsou využity většinou menší plochy uvnitř zastavěného území nebo v jeho 
návaznosti. Plochy nelze využít pro funkci bydlení, situovat zde jinou funkci (např. 
průmysl, rekreaci) by bylo velmi problematické nebo neekonomické. Pro možnost 
umístění plošně větších zařízení podnikatelských aktivit byla navržena rozsáhlejší plocha 
jižně od nového obytného souboru. Tato plocha, podobně jako nové plochy průmyslu, 
byla navržena v místech s dobrou dopravní dostupností a s možností realizace pásů 
ochranné zeleně k oddělení ploch od obytné zástavby. Navrhované rozvojové plochy 
průmyslu a podnikatelských aktivit jsou umístěny v blízkosti důležitých energetických 
tras. 

16. Zastavitelné plochy navržené v platném územním plánu k využití pro sport, rekreaci a 
oddech situované v záplavovém území Labe jsou v ideovém návrhu zrušeny a lokality 
jsou ponechány v nynějším stavu jako nezastavěné. 

17. Pro snížení nebezpečí záplav z okolních potoků jsou poblíž zastavěných území města 
navrženy suché retenční nádrže. Tyto plochy byly zároveň zahrnuty do systému krajinné 
zeleně. 

18. Nové zahrádkové osady jsou navrženy pouze jako náhrada za osady zrušené v lokalitách 
podél železniční trati v blízkosti centra. 
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Hlavní zásady a motivy koncepce řešení dopravy  
 

Uspokojivě vyřešená dopravní problematika je základním předpokladem fungování 
města. Koncepce rozvoje dopravy je rozdělena do 7 tematických okruhů. Navržené náměty 
jsou většinou zapracovány do návrhu, pouze některé z nich je vzhledem k měřítku ideového 
návrhu potřeba podrobněji řešit až v novém územním plánu. 
 
1.  Zlepšení dopravního napojení m ěsta na hlavní silni ční tahy:  

• Podpora dostavby nové dálniční MÚK Nehvizdy na D 11 
• Návrh silničního obchvatu Záluží – hlavní dopravní napojení města na dálnici D11 
• Podpora výstavby obchvatů Lázní Toušeň a obce Zápy na příjezdu k mimoúrovňové 

křižovatce (MÚK) Brandýs nad Labem na trase R 10 
 
2.  Zlepšení prostupnosti p řes hlavní bariéry v území (železni ční tra ť 231 Praha - Lysá 

nad Labem a řeka Labe):  
• Doplnění nového silničního nadjezdu na přeložce silnice II/245 a nového železničního 

nadjezdu na přeložce železniční tratě č.231 v prostoru cihelny 
• Doplnění nových podchodů pro pěší a cyklisty u železniční stanice 
• Zlepšení šířkových a výškových parametrů stávajících podjezdů pod železniční tratí 

č. 231 
• Odstranění silničního nadjezdu (včetně násypového tělesa) v Záluží po výstavbě 

přeložky železniční tratě č. 231 
• Dostavba nové lávky přes řeku Labe pro pěší a cyklisty v profilu prodloužení ulice 

Jiřinské 
• Prověření možnosti obnovení lávky pro pěší v prostoru Čelákovického jezu a 

zdymadla 
• Prověření možnosti využití železničního mostního provizoria (navrženého pro 

zachování železničního provozu po dobu přestavby mostu přes Labe)  jako trvalého 
jednopruhového mostu pro pěší, cyklisty, osobní vozidla a vozidla integrovaného 
záchranného systému. Provoz osobních vozidel by byl řízen kyvadlově, pěší a 
cyklisté bez omezení. V případě nemožnosti tohoto řešení ponechat plánovaný záměr 
nové lávky podél železničního mostu, která by měla být realizována v rámci 
optimalizace této tratě. 

 
3. Zlepšení podmínek pro využívání železni ční příměstské dopravy (zejména ve 

směru do Prahy):  
• Návrh malého autobusového terminálu před železniční stanicí Čelákovice z důvodu 

co nejkratších přestupů cestujících z autobusů na vlak 
• Rozšíření ploch pro parkování osobních vozů a bicyklů u železniční stanice 

Čelákovice i zastávky Čelákovice – Jiřina (systémy P+R – zaparkuj a jeď, B+R – kolo 
a jeď, K+R – polib a jeď). 

 
4. Ochrana centra m ěsta a obytných zón p řed průjezdnou dopravou (zejména 

nákladní)  
• Návrh jihovýchodního obchvatu Čelákovic na silnici II/245 
• Návrh propojení ulice Rooseveltovy (příjezd od Sedlčánek – III/2454) a Mochovské 

(II/245) na východním okraji zástavby 
• Návrh zklidňujících opatření v centru města a v obytných zónách (miniokružní 

křižovatky, zóny 30, obytné zóny) 
• Příjezdy k průmyslovým areálům řešit mimo centrum a stávající a navrhovaná obytná 

území 
 

5. Zlepšení podmínek pro rekrea ční i každodenní cyklistickou dopravu  
• Doplnění chybějících úseků cyklotras po obou březích řeky Labe 
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• Návrh cyklostezek pro spojení Čelákovic se Sedlčánkami, Zálužím, Lázněmi Toušeň 
a Káraným 

• Návrh cyklotras ve vnitřní části města ve vazbě na objekty vybavenosti, areály škol a 
průmyslu; trasy budou vedeny po samostatných cyklostezkách, společných stezkách 
s pěšími či po klidných místních komunikacích 

• Návrh rekreačních cyklotras v okolí města s využitím stávajících účelových 
komunikací 

 
6. Zlepšení podmínek pro využití Labské vodní cesty  

• Návrh přístavních hran v blízkosti zdymadla pro rekreační lodní dopravu – vhodné 
v návaznosti na pěší přechody přes Labe a navrhovaný rekreační areál 

• Návrh celoročního kotviště malých plavidel s využitím slepého ramene Labe nad 
zdymadlem 

 
7.  Zabezpečení ploch pro parkování a odstavování vozidel 

• Návrh ploch pro parkování u objektů vybavenosti v centru města 
• Návrh ploch pro nadzemní objekty odstavování vozidel v území vícepodlažní obytné 

zástavby  
 
 

Demografická analýza a bydlení  
 

Při stanovování koncepce rozvoje města Čelákovic (přestože se jedná pouze o ideový 
návrh řešení územního plánu) jsme vycházeli z odborně provedených demografických 
prognóz. 
 

Sociodemografické podmínky a forma bydlení do zna čné míry ovliv ňují soudržnost 
spole čenství obyvatel území  jako jeden ze tří hlavních pilířů (předpokladů) udržitelného 
rozvoje území. Soudržnost obyvatel území je stále opomíjenou hodnotou, především ve 
srovnání s dalšími dvěma pilíři rozvoje každého území – jeho ekonomickými a 
environmentálními podmínkami. 

Zachování soudržnosti obyvatel řešeného území  nabývá významnosti zejména 
v prudce se rozvíjejících sídlech, v suburbanizačních územích, ke kterým Čelákovice 
jednoznačně patří. U rozvoje Čelákovic jde zejména o to, aby se město nestalo jednostranně 
zaměřeným suburbiem Prahy („noclehárnou“) s chybějící vybaveností. 

Obyvatelstvo, jeho bydlení a zaměstnanost (= podmínky pro hospodářský rozvoj území) 
vytvářejí vzájemně propojenou strukturu osídlení, která se postupně vyvíjí. Tento vývoj 
probíhá se značnou setrvačností. 

Velmi reálně lze předpokládat pokračování suburbanizačních tendencí, které se 
v případě Čelákovic projevují zvýšeným zájmem obyvatel o kvalitní, cenově dostupné, 
příměstské bydlení v území s dobrým dopravním spojením s Prahou, dobrým životním 
prostředím a rekreačním zázemím.  
 
Vývoj po čtu obyvatel 
 

Podle nejnovějších údajů (ČSÚ – Českého statistického úřadu) bylo v Čelákovicích na 
začátku r. 2012 v obci 11 615 bydlících obyvatel. Podle definitivních výsledků sčítání lidu 
bylo v obci 11 866 obyvatel (výsledky sčítání vycházejí z nové definice – podle 
deklarovaného obvyklého bydliště). Od roku 2001 vzrostl počet obyvatel o cca 1 800. 
 

Dle prognózy uvedené ve zdroji „ Perspektivy vývoje obyvatelstva města Čelákovic na 
období 2007-2030“ lze reáln ě očekávat v r. 2030 cca 14 000 obyvatel, tj. nár ůst o 2 200 - 
2 400 obyvatel. 
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Ideový návrh řešení ploch vychází z možného p ředpokladu dosažení této hranice 
počtu obyvatel.  

Vývoj počtu obyvatel je v řešeném území možné z hlediska obecných demografických 
podmínek považovat za velmi příznivý. Zásadním faktorem ovlivňujícím vývoj počtu obyvatel 
po r. 2001 je kladné saldo migrace odrážející vysoký zájem o trvalé bydlení ve městě. 
Ukazatele vývoje přirozenou měnou jsou také příznivé, což u většiny měst v ČR není 
obvyklé.  

Příznivá je rovněž věková struktura obyvatel řešeného území. Podíl dětí je nad 
průměrem ČR a dále zřejmě poroste, což potvrzuje i demografická studie „Perspektivy 
vývoje obyvatelstva města Čelákovic na období 2007-2030“. Studie předpokládá, že podíl 
dětí naroste až na 20% a počet dětí ve školním věku bude v období 2016 - 2020 narůstat 
ještě výrazněji. Nárůst dětí ve školním věku bude generovat velký tlak na nové kapacity škol, 
zejména pokud počet obyvatel překročí během nejbližších 15 let 14 000. 

 
Na základě dostupných podkladů a zkušeností s demografickým vývojem rychle rostoucích 
měst byl přijat závěr:  

V nejbližších letech by nem ělo být v zájmu m ěsta dále rychle akcelerovat r ůst 
počtu obyvatel (který je evidentně na hranici únosnosti jeho vybavenosti, zejména školské) 
bez komplexního p řístupu k rozvoji m ěsta (tj. k rozvoji veškeré potřebné vybavenosti pro 
jeho obyvatele, zaměstnanosti a dopravy bez nadměrných negativních dopadů na životní 
prostředí i na soudržnost jeho obyvatel). 
 
 
Bydlení 
 

Podle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (ČSÚ) bylo v řešeném 
území 4 982 byt ů, z toho 4 548 obydlených (na základě metodicky nově definovaného 
obvyklého bydlení). 

V období 2001 - 2011 bylo v obci dokončeno 720 nových bytů (podle evidence ČSÚ). 
Intenzita bytové výstavby je v řešeném území velmi vysoká – více než 6 bytů / 1000 obyvatel 
ročně (tj. dvojnásobná ve srovnání s průměrem ČR). 

S ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel lze očekávat i zvýšenou potřebu výstavby 
nových bytů, což vyžaduje vymezení a zabezpečení vhodných nových ploch bydlení v rámci 
nového územního plánu. Změna počtu obyvatel , tj. růst počtu obyvatel na cca 14 000 do 
roku 2028 - 2030 vyvolá potřebu cca 600 - 700 bytů. Započítáme-li odpad bytového fondu a 
neustálé zmenšování průměrné velikosti domácností, je pot řeba nové obytné výstavby 
v rozsahu cca 800 byt ů na nových plochách  do r. 2030, tj. cca do 15 let. V případě 
zabezpečení nutných rezervních ploch (dalších cca 10-20%) bude potřeba zajištění nových 
ploch ještě větší. 

Ve stávajících novějších obytných strukturách území (tj. na plochách se samostatně 
stojícími rodinnými domy) je nyní realizováno cca 10 rodinných domů (bytů) na 1ha včetně 
přilehlých komunikací - tj. 35 obyvatel / ha. Při dalším pokra čování tohoto trendu využití 
ploch s takto nízkou hustotou zástavby by bylo pot řeba cca 80 ha nových ploch pro 
bydlení. 
 
 

Odpov ědi na základní otázky vyhlašovatele sout ěže 
(dle bodu 2.3 soutěžních podmínek): 

 
a) Jaké má m ěsto možnosti dalšího rozvoje ?  

 
Poloha města Čelákovice u břehu řeky Labe a nutnost respektování existujících 

přírodních hodnot území znemožňuje rozvoj města směrem na sever a severozápad území. 
Jihozápadní směr rozvoje města je značně omezen souběhem koridorů dopravní 
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infrastruktury (silnice II/245 a železniční tratě č.074 Neratovice – Brandýs nad Labem – 
Čelákovice) tvořících nepříznivou územní bariéru. 

Hlavními směry možného rozvoje tak zůstává zemědělsky obdělávaná krajina na jižní a 
východní straně města. 

Na východní straně však možný rozvoj koliduje s činností stávajícího zemědělského 
areálu v Sedlčánkách. Zemědělský podnik, jehož výrobní náplní je především pěstování 
zeleniny a v menší míře i živočišná výroba, využívá pro svou činnost okolní plochy 
zemědělské půdy. Při zachování živočišné výroby je další nová obytná výstavba v blízkosti 
podniku nevhodná. V ideovém návrhu je počítáno se zachováním tohoto areálu a se 
stanovením nepřekročitelné hranice pro další zástavbu města směrem na Sedlčánky, a to 
přibližně v linii Jičínského potoka. Jičínský potok tvoří dle Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje (ZÚR SČK) předěl mezi dvěma typy krajiny – sídelní krajinou západně 
od potoka a vodárenskou krajinou zahrnující katastrální území Sedlčánek východně od 
potoka. 

Další rozvoj m ěsta je tedy možný zejména jihovýchodním a jižním sm ěrem. 
Jihovýchodním sm ěrem je v ideovém návrhu po čítáno s rozvojem obytné zástavby, 
jižním sm ěrem s rozvojem pr ůmyslu a podnikatelských aktivit (nerušící výroby, 
výrobních a nevýrobních služeb a skladů). Také ve výhledu je předpokládáno zachování 
těchto směrů rozvoje. 

Při výhledovém rozvoji bydlení směrem k Mochovu bude mít nová obytná zástavba 
zajištěnu dobrou návaznost na rozšířené centrum města s nezbytným zázemím občanského 
vybavení. 

Výhledový rozvoj průmyslu a podnikatelských aktivit je směřován do území 
s předpokládaným přímým dopravním napojením na navrhované silniční spojení s dálnicí 
bez závleku nákladové dopravy do města. V této části území tak může vzniknout hlavní 
podnikatelsko-průmyslová zóna města oddělená na severu od městské zástavby širokým 
pásem zeleně a koridory železničních tratí. 

Pro rekreační zázemí města je ponechán a rozvíjen koridor kolem řeky Labe s navazující 
vodní plochou Malvíny.  

 
 

b) Mají Čelákovice dostatek ploch pro sv ůj rozvoj ve stávající ÚPSÚ, nebo je nutno 
navrhnout další? 
 
V platném územním plánu není problémem nedostatek p loch pro další rozvoj, ale 

jejich umíst ění a návrh jejich funk čního využití.  Část územním plánem navržených ploch 
(pro oddych a rekreaci, pro komerci, nerušící výrobu a sklady) je ve střetu se záměry ZÚR 
SČK nebo se záplavovým územím Labe. 

Ve stávajícím územním plánu jsou navrženy nové plochy bydlení pouze pro individuální 
obytnou zástavbu – zbývá zastavět cca 67 ha. Při očekávaném růstu počtu obyvatel do 
r. 2030 a při zachování územním plánem koncipované formy využití ploch bydlení tak 
nebudou navržené plochy dostačovat – více viz kap. Demografická analýza a bydlení.  

Při dalším nárůstu počtu obyvatel navíc nastane tlak na potřebu nových ploch např. pro 
školská zařízení, se kterými není v územním plánu počítáno. Proto je potřeba se zaměřit na 
intenzivnější využití navržených ploch, zejména změnou navrhované struktury obytné 
zástavby s využitím bytových domů a hustších forem zástavby rodinných domů.  

Intenzita ploch bydlení však nesmí negativně ovlivnit kvalitu obytného prostředí, jak je 
tomu u zástavby bytových domů podél velmi frekventované ul. Toušeňské (viz územní 
analýza). Tato zástavba je odstrašujícím příkladem nově realizované výstavby. Umístění i 
hustota bytových domů jsou zcela podřízeny maximálnímu využití území - rozsah zástavby a 
zpevněných odstavných ploch nedovoluje ani vybudování dětského hřiště, odpočinkových 
míst pro posezení jeho obyvatel apod. K velmi negativnímu dojmu z lokality přispívá 
též navazující malá enkláva řadových domů s parcelami o rozloze cca 200m2.  
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Plochy bydlení navrhované v ideovém návrhu mají celkovou rozlohu cca 64 ha (cca 20ha 
je určeno pro bytové domy vč. integrovaných bytových domů a 44 ha pro zástavbu rodinných 
domů), což je o něco méně než předpokládá platný územní plán. Přesto bude nový rozsah 
ploch stačit pro zabezpečení potřeb bydlení až do r. 2030. Při hustotě 100 – 120 obyv./ha 
v případě bytových domů a 35 obyv./ha v případě rodinných domů budou tyto plochy 
dostačovat pro cca 3 500 obyvatel. Po odečtení ploch pro školská zařízení realizovaná 
v rámci ploch bydlení a nezbytných ploch pro veřejná prostranství (cca 4+2ha) budou 
navrhované plochy dostačovat pro cca 3 100 obyvatel. Návrh pokryje potřeby 
předpokládaného nárůstu počtu obyvatel včetně rezervy.  

 
 

c) Prov ěřit potenciál nevyužitých ploch v zastav ěném území m ěsta a navrhnout jejich 
další možné využití. 
 
Největší rezervy nevyužitých ploch se nacházejí v blízkosti stávajícího průmyslového . 

areálu Kovohutě.  
Západně od areálu navrhujeme využít lokalitu pro nový rekreační areál. Lokalita je velmi 

dobře položena ve vztahu k centru města, navazuje na řeku Labe a jedno z jeho ramen, na 
nově budovanou lávku přes Labe a na pěší a cyklistické trasy. Terénně členité a rozsáhlé 
území umožní segregovat navržené funkce, aniž by byly negativně narušeny činností 
blízkého průmyslového závodu. Navrhovaná zařízení a areály podpoří využití potenciálu řeky 
Labe. Níže položená část lokality bude využita zejména pro vodní sporty a navazující 
činnosti, předpokládáme zde také vybudování přístaviště pro lodě umožňující osobní lodní 
dopravu po Labi. V rámci lokality může dojít rovněž k přestavbě stávajícího vodáckého 
areálu a jeho zakomponování do rekreačního areálu. Za účelem využití ramene řeky je 
navrhována přestavba stávající lávky, aby pod touto lávkou mohly proplouvat menší čluny a 
sportovní lodě. Výše položená část lokality bude sloužit k realizaci sportovních zařízení a 
ploch pro volnočasové aktivity. Část plochy zůstane volná s možností pořádání různých 
společenských a kulturních akcí vč. možnosti cirkusových představení. Lokalita vyžaduje 
zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace.  

Jižně od průmyslového areálu Kovohutí navazuje doposud nevyužité území na 
zahrádkové osady. Jedná se o velmi atraktivní lokalitu téměř přímo navazující na centrum 
města. Na rozdíl od platného územního plánu, kde je v této lokalitě počítáno s výstavbou 
rodinných domů, navrhujeme intenzivní využití tohoto hodnotného území pro obytnou 
zástavbu formou nízkopodlažní výstavby bytových domů. Negativní dopady z blízké 
železnice a průmyslového podniku budou eliminovány pásy zeleně, v případě železnice je 
počítáno také s realizací protihlukových stěn v rámci optimalizace železniční trati. Pro 
zabezpečení klidného obytného prostředí je navržen odklon nákladní dopravy do závodu 
Kovohutě do nové polohy vybudováním příjezdové komunikace podél železnice.  

Severně od areálu Kovohutí navazuje volná nevyužívaná travnatá plocha s náletovými 
dřevinami na další zahrádkovou osadu, která není tak intenzivně využívána jako v jiných 
lokalitách. Návaznost tohoto území na řeku činí tuto lokalitu velmi atraktivní, navíc se 
nenachází v záplavovém území. Jedná se však o okrajovou polohu lokality, z velké části 
odtrženou od ostatního zastavěného území rozsáhlým průmyslovým areálem. Proto 
navrhujeme využít toto území vč. stávající zahrádkové osady k individuální obytné zástavbě. 
Některé objekty v rámci zahrádkové osady již dnes slouží k bydlení, v blízkosti je také 
mateřská škola a území navazuje na rozsáhlou zástavbu rodinných domů za železnicí. Od 
průmyslového areálu lze lokalitu oddělit pásem ochranné zeleně.  

Ostatní nevyužité plochy jsou menšího rozsahu a vyžadují podrobnější řešení v měřítku 
územního plánu.  
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d) Prov ěřit využití stávajících ploch, zejména pr ůmyslových a jejich vztah ů s okolím. 

 
V naprosté většině území ponecháváme stávající funkční využití zastavěných ploch. 

Změny předpokládáme pouze v místech návrhu dopravní infrastruktury a v některých 
lokalitách zahrádkových osad využitých pro navrhovanou koncepci rozvoje města. Jde 
především o zahrádkové osady jižně od podniku Kovohutě v blízkosti centra, kde je 
navrženo jiné funkční využití (nízkopodlažní bytová zástavba) odpovídající významu území. 
Část zahrádkové osady jižně od významné obslužné komunikace (silnice III/2454) situovaná 
mezi navrhovanou plochou bydlení a žel. tratí je v návrhu zachována – nachází se 
v ochranném pásmu železnice a jeho využití pro jiný účel je komplikované vzhledem 
k poměrně obtížné dopravní dostupnosti (svažitý terén). Také značná část zahrádkové osady 
severně od zmíněného podniku je navržena jako přestavbové území na plochu bydlení 
v rodinných domech. Jako náhrada za zrušené části zahrádkových osad je v souladu 
s územním plánem určena lokalita na jihovýchodním okraji města mezi silnicí II/245 a žel. 
vlečkou do podniku TOS a dále v ideovém návrhu navrhovaná menší lokalita severně od 
podniku Kovohutě. Lokality navazují na již existující části zahrádkových osad.  

Stávající velké průmyslové areály východně od centra (zejména závod TOS, resp. TOS-
MET) a severozápadně od centra (Kovohutě) sice představují funkčně nevhodné využití ve 
vztahu k navazující obytné zástavbě, ale počítáme s jejich zachováním. Tyto podniky, které 
mají většinou dlouhodobou tradici, představují spolu s navazujícími podnikatelskými 
aktivitami nezanedbatelný zdroj pracovních míst. Územním plánem i jinými opatřeními by 
spíše mělo jít o eliminaci případných negativních dopadů na okolní zástavbu než o snahu 
o jejich vymístění nebo likvidaci. Pro zmírnění negativních dopadů z činnosti podniků lze 
kolem obou areálů realizovat pásy zeleně s ochrannou funkcí v návaznosti na stávající pásy 
zeleně.  

V rámci největšího průmyslového areálu (závodu TOS) se nacházejí značné volné plochy 
umožňující rozvoj podniku bez potřeby jeho plošného rozšíření. Nynější poloha stávajícího 
areálu umožňuje dopravní napojení přímo na silnici II/245 bez dopravní zátěže okolní obytné 
zástavby.  

Mezi areálem Kovohutí a okolním zastavěným územím lze z velké části realizovat pás 
zeleně s ochrannou funkcí. Tento pás je vhodné realizovat i na úkor části stávajícího 
parkoviště, které doporučujeme přemístit do území mezi tímto areálem a žel. tratí, kde se 
v současnosti nachází nevelká lokalita obytné zástavby nízkopodlažních rodinných domů 
v nevyhovujícím stavebním stavu. Pro odklon dopravního napojení areálu mimo dotyk 
s obytnou zástavbou je navržena nová místní komunikace podél žel. tratě s napojením na 
silnici III/ 2454.  

Průmyslové a podnikatelské areály v jihovýchodní a jižní části města umístěné podél žel. 
tratě již nepředstavují takový problém. Lze je napojit na nově navrhovanou dopravní 
strukturu města.  

 
 

e) Upozornit na problémová místa. 
 
V územní analýze (výkres č. 1) jsou vyznačena a popsána veškerá zjištěná kolizní a 

problémová místa včetně střetů platným územním plánem navržených ploch se záměry ZÚR 
SČK. 

Na základě územní analýzy je vytvořen ideový návrh, který tato kolizní a problémová 
místa zohledňuje. 
 
 


