Územní plán Čelákovic – ideový návrh
textová část

Širší vztahy
Čelákovice průsečíkem
Čelákovice městem na Labi, na železničním koridoru, na evropských silnicích E65 a E67, na Labské stezce.
V místě, kde se do Labe vlévá Jizera, vidíme silný přírodně rekreační potenciál – slepá ramena regulované řeky,
mokřady, bohaté lesní porosty na pravém břehu i úrodná polní krajina s potoky a rybníky na levém. Toto území
vymezujeme podél řeky Labe na východě Hrbáčkovými tůněmi a na západě Proboštskými jezery. Jednotlivá
sídla – Čelákovice, Brandýs n. L., Stará Boleslav, zde tvoří přirozenou aglomeraci v přímém vztahu k Praze. Spolu
s dobrou dopravní dostupností, která oproti Brandýsu v případě Čelákovic umožňuje volbu železničního
koridoru (především příměstské železniční trasy S2), představují kvalitní životní prostředí se značným
rozvojovým potenciálem blízko hlavního města. Chceme posilovat dopravní potenciál řeky, především v lodní
dopravě rekreační a osobní.

Základní myšlenky a principy
Labe a krajina
Čelákovice na styku vodní a polní krajiny
Vodní krajině dominuje řeka Labe přecházející na levém břehu v úrodnou polní krajinu.
Bohatost prostředí začíná přírodním charakterem pravého břehu, krajinou slepých ramen a mokřadů. Té se ze
severu dotýkají lesy jizersko-krkonošské osy. Rovinatou polní krajinu vymezují potoky a doplňují solitérní kopce.
Její charakter odvozujeme od lidských zásahů - rybníků, vodních nádrží, ploch těžby i náspů dopravních staveb.
Labe a sídla
Povodí Labe jako organizující prvek sídelní struktury
Definujeme dva typy sídel v katastru Čelákovic. Sídla na soutoku – Čelákovice a Jiřina a samostatné celky na
tocích s rybníky – Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží. Největším sídlem jsou Čelákovice se svým historickým
jádrem organizovaným dvěma prvky - tvrzí na vyvýšenině při historickém brodu a náměstím v „podhradí“ při
hlavní cestě podél Labe.
Čelákovice dnes
kompozice, železnice, areály
Menší sídelní typy při rybníku vzhledem ke své blízkosti přirozeně srostly (Sedlčánky a Císařská kuchyně, Záluží
a Nehvizdky). Čelákovice a Jiřina - sídla na Labi, srostla na základě impulsu železnice. Ta přinesla průmyslovou
výrobu a výběžky zahradních měst, které pomohly částečně srůst oběma sídlům. Zároveň však znesnadnila
předpokládaný konečný srůst. Jednotlivé struktury jsou organizovány historickými trasami a orientací vůči řece.
Areály chápeme jako jasně vymezené plochy produkce.
Čelákovice 2050+
ochrana, přestavba, rozvoj
Vymezujeme hranice sídel s ohledem na předpokládaný potenciál rozvoje tak, abychom zamezili
nekoncepčnímu zabírání hodnotné úrodné půdy polní krajiny i kvalitních přírodních celků krajiny vodní. Veřejný
prostor hierarchizujeme a stanovujeme témata pro snazší orientaci a rozvoj. Obnovujeme a posilujeme vztah
Čelákovic k řece koncepčním řešením nábřeží Labe a obnovením napojení na síť veřejných prostor.
Témata rozvoje zástavby v Čelákovicích stanovujeme takto – překonání železnice, nové plochy bydlení a
zkvalitnění prostředí areálů produkce.
Železnici překonáváme soustavou veřejných prostor, které protkávají stávající i navrhovanou strukturu
zástavby.
Rozvojové plochy redukujeme oproti stávající UPD s ohledem na demografickou prognózu. Navazujeme je na
stávající struktury města. V rozvojových lokalitách při železnici pracujeme s nádražními třídami jako osami
vybavenosti nových částí města.
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Zkvalitněním prostředí průmyslových areálu potvrzujeme jejich zachování ve struktuře města. Pracujeme s
rozvržením prostoru formou mřížky, ve které umísťujeme objekty jako solitéry v upravené zeleni. Chceme
atraktivní pracovní prostředí stávajících i navrhovaných areálů, které jsou součástí městské struktury s možností
transformace, abychom zvýšili jejich hodnotu a potenciál nových investic v území. Navržením nových ploch
produkce podporujeme vytváření lokálních pracovních míst.
Čelákovice průsečíkem kvalit!

Kompozice veřejných prostor
Hlavní síť veřejných prostor v návrhu odpovídá historickému vývoji. Pás prostor od Ostrova přes Hrádek a
náměstí 5. května po sady 17. listopadu hraje vedoucí roli v hierarchii veřejných prostor. Tomu odpovídá míra i
význam přilehlé městské vybavenosti.
V okolí železnice se rozvíjí vilová zástavba formou zahradního města. A to ortogonálně v okolí Jiřiny a mezi
železnicí a centrem, a vějířovitě mezi historickými cestami v lokalitě V Hájku. Páteř zde tvoří linie významných
cest či alejí, na které navazujeme soustavou veřejných prostor parkového charakteru v okolí železnice.
Západní část města ovládá rozvolněnější prostředí modernistické zástavby 20. století. Kvalitu zde vidíme v
rovnoměrném rozložení struktur různých měřítek. Přiměřená rozloha sídlišť umožňuje vytvoření kvalitního
veřejného prostoru i lepší napojení na ostatní struktury.
Navrhujeme využití nábřeží Labe jako prvku spojujícího síť veřejných prostor.
Záluží - Zde doplňujeme kompozici původní návsi a parku o třetí veřejný prostor v nové výstavbě. Ten
orientujeme na rybník s navazující tvrzí.
Sedlčánky - Hlavní prostor vymezujeme návsí s kaplí, která pokračuje zalomením do náměstí zakončeného v
současnosti přestavovanou školou.
Císařská Kuchyně - Chápeme jako historickou strukturu s kaplí na výrazné terénní hraně nad bývalým rybníkem.
Obě tato sídla jsou srostlá současnou zástavbou a propojena cestami. V rozšíření Husovy ulice vymezujeme
hlavní veřejný prostor nové zástavby. Paralelní, přírodní, spojnici navrhujeme na břehu potoka Výmola.

Lokality
Čelákovice dělíme na lokality podle charakteru, odvozeného od centrálního prvku, liniového nebo plošného
(ulice, náměstí, park atp.). Rozlišujeme lokality přírodní, městské a areály. Areály na rozdíl od obou dalších mají
pevně vymezené hranice. Charaktery ostatních lokalit se mohou přesahovat a vytvářet tak místa s vyšší
diverzitou prostředí. Lokality odpovídají měřítku zobrazení. Posuzovanými vlastnostmi jsou kromě převažujícího
využití také měřítko, význam a popis charakteru prostředí a jeho navrhovaného rozvoje.
legenda

název
/ převažující využití / měřítko / význam / jádro lokality /
popis lokality a jejího rozvoje

převažující využití

přírodní
městské

areály

měřítko

zemědělství
rekreace
bydlení
ostatní
zemědělství
průmysl

převažuje zemědělské využití
převažuje přírodně-rekreační využití
převažuje využití bydlení
převažuje jiné využití než bydlení (sport, školství,
kultura atp.)
převažuje zemědělské využití
převažuje průmyslové využití

malé
střední
velké
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význam

přírodní

lokální
regionální
nadregionální
městské, areály lokální
celoměstský
nadměstský

ve svém nejbližším okolí
v rámci regionu
přesahující vlastní region
ve svém nejbližším okolí
v rámci města a jeho spádového území
přesahující spádové území města

jádro lokality

popis konkrétního prvku, liniového, plošného či jejich soustavy, ze které odvozujeme
charakter konkrétní lokality

Konkrétní lokality jsou zpracovány na konci textové části.

Vybavenost
Páteřní městskou vybavenost soustřeďujeme i nadále kolem hlavních veřejných prostor v centru města, ze
kterého vybíhá nádražní třída s obchody. Nádražních tříd využíváme také v navrhovaných rozvojových plochách
bydlení, jako páteřní linie vybavenosti. Na nižší úrovni podporujeme rovnoměrné rozložení lokální vybavenosti
(drobné obchody a služby), které se soustřeďují kolem konkrétních lokálních center.
Přírodně-rekreační charakter řeky Labe chceme dále rozvíjet a podporovat, jak formou atraktivního nábřeží
s různými aktivitami, tak přístupností přírodních území kolem řeky. S tím souvisí i sportovní vybavenost,
koncentrovaná v lokalitě Na Nábřeží, kterou zakončujeme sportovně-rekreačním přístavem.
Respektujeme záměry z vyšší ÚPD ve smyslu změn trasování železničního koridoru i napojení na dálnici
D11/E67. Obchvat kolem nové rozvojové plochy na Krátké Linvě uvažujeme (vzhledem k jeho kladnému dopadu
na ulehčení nádražní třídě), ale jeho trasu přimykáme k navrhované struktuře tak, aby nevytvářel solitérní
dopravní stavbu v krajině a zároveň obsluhoval novou zástavbu.
Podporujeme velkou diverzitu v mobilitě, která má pozitivní vliv na kvalitu života v Čelákovicích. Kromě
automobilové dopravy je to především železnice, cyklistická doprava i rekreační lodní doprava po Labi.
Lodní dopravu řešíme jak návrhem sportovně-rekreačního přístavu, tak i jednotlivých zastávkových mol
v atraktivních lokalitách. S řekou souvisí i návrh nábřeží jako páteřního spojení turistické a cyklistické dopravy a
propojení obou břehů lávkou v Nedaninách.
Vzhledem k morfologii i předpokládanému složení obyvatel zde vidíme silný potenciál cyklistické dopravy.
V širším měřítku je zastoupena nadměstskou cyklostezkou při řece. Navrhujeme její lepší provázání s ostatními
druhy dopravy, z hlediska rekreace s dopravou lodní, z hlediska obslužnosti pak především s železnicí,
dostatečným a bezpečným zázemím v okolí obou nádraží.
Vytváříme nová pěší a cyklistická propojení v krajině jako zpřístupnění konkrétních atraktivních prvků, případně
jako samotný cíl rekreace.
Pokrytí města hromadnou dopravou považujeme za vyhovující, pouze doplňujeme zastávku v místě nové
rozvojové plochy.
Požadujeme kvalitnější architektonický návrh nových mostů, železničního přes Labe, silničního přes železniční
trať (jako nová brána do Čelákovic).
Vývoj
Ve vývoji sídel v katastru Čelákovic pracujeme se systémem postupného odemykání rozvojových ploch, čímž
rozumíme zpřístupňování jednotlivých lokalit k výstavbě po etapách. Plochy a prvky infrastruktury, které
v navrhovaném horizontu a za stávajících podmínek nespadají do proveditelných zásahů, definujeme jako
rezervy. S jejich výhledem ovšem počítáme již teď, abychom stanovili základní rámec jejich případného rozvoje.
Pro jednodušší orientaci používáme označení odemčených a zamčených ploch či zásahů. Odemčení konkrétního
záměru může být podmíněno různými faktory – návazností na infrastrukturu, zaplnění dosavadních
odemčených rozvojových ploch, změnou demografického vývoje atp.
Odemčené zelené plochy jsou určeny k okamžitému rozvoji, jedná se o proluky a dostavby stávajících struktur.
Odemčené oranžové plochy jsou nové části města, které vyžadují koncepční řešení svého území (RP, ÚS).
Zamčené červené plochy jsou rezervy, jejich struktura je v návrhu předurčena vymezením krajinného rámce určení cest s alejemi, významných prvků v území atp.
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Vliv demografie na dostavbu
Přestože demografický vývoj v ČR není obecně příznivý, obce v okolí velkých měst získávají přírůstek především
díky stále trvajícím suburbanizačním procesům. Navzdory jejich postupnému snižování bude migrace ve
stanoveném výhledu do r. 2050 stále tvořit pro kladný vývoj počtu obyvatel v Čelákovicích významnou roli.
Pro dohledný rozvoj Čelákovic vidíme značný význam také v přírůstku mladých rodin s dětmi a vůbec omezení
stárnutí místní populace, navzdory obecným tendencím stárnutí populace v ČR.
Na základě této prognózy a předpokladu zvyšující se obytné plochy na osobu jsme zrevidovali rozvojové plochy
a stanovili jejich hustotu na 50-70 obyv./ha. Navazujeme tak na průměrnou hustotu obyvatel Čelákovic, která je
cca 40 obyv./ha.

Schémata
Nábřeží Labe
Charakter prostředí Labského nábřeží se postupně mění, což odrážíme podpořením konkrétních aktivit v jeho
průběhu. V Jiřině začíná krajinným charakterem, lesními porosty kolem rybníka a zákoutím s kotvištěm v místě,
kde se do Labe vlévá Jiřinský potok. Za železnicí postupně přechází v lokalitu zahrádkářské kolonie, kde
navrhujeme organizaci uliční sítě a navázání na nábřežní cestu s alejí. V místě zdymadla Čelákovice dáváme
nábřeží městský charakter, začínající sadem a pokračující pod Hrádkem městským parkem na Ostrově.
Navazujeme stávajícími i novými plochami sportu a sportovně-rekreačním přístavem. Nábřeží Čelákovic
zakončujeme v lokalitě Mezi Mosty, kde jsou velká jezera určená ke koupání a dalším vodním sportům.
Rozvoj kolem železnice
V okolí železniční trati vymezujeme hlavní rozvojové plochy. V cézuře stávající hmoty města navrhujeme
dokončení uliční sítě a překročení železniční trasy formou provázání systému veřejných prostor s průchody.
Každý větší prostor, které mají v této zástavbě charakter parku, má odpovídající menší prostor na druhé straně,
abychom uvolnili nástupní plochy konkrétního průchodu. Tyto prostory jsou pak spojeny podél železnice
alejemi vzrostlých stromů, sloužících zároveň k odstínění železnice. Nová nádražní třída zde vede v trase
historické cesty do Jiřiny.
Druhou rozvojovou lokalitu na Krátké Linvě odvozujeme od stávající struktury, ulice Mochovské a nádraží.
Nádražní třídu orientujeme kolmo na trať v ortogonálním rastru zástavby a pohledově směřujeme ke kopci
s kostelem sv. Bartoloměje v Mochově. Stávající areál bývalé Škody ponecháváme a doplňujeme o nové plochy
výroby. Zároveň vymezením krajinného rámce formou alejí i nastavením ortogonální mřížky předurčujeme
strukturu zástavby v navazujících rezervních plochách.
Areály
Různé charaktery areálů. V místě zachovávaného areálu TOS předurčujeme atraktivní prostředí
technologického parku a podtrhujeme jeho nadměstský význam jako iniciaci případných investic. Prostorovou
koncepci zde navazujeme na střední osu areálu a ulici Stankovského. Stávající komín s přilehlou budovou
vymezujeme ke konverzi jako dominantní prvek nové struktury. K obsloužení dopravy v klidu přilehlého území
sídlišť a areálů navrhujeme při silnici 245 parkovací objekty. Osa dále pokračuje přes železniční zastávku do
nově navrhovaných ploch výroby a obchodu, které navazujeme na stávající obchodní centra. Tyto plochy
vymezujeme vzrostlou zelení podél železnice a Čelákovického potoka až k jeho soutoku se Zálužským potokem.
Navrhujeme nové cesty v této struktuře pojednané zelení.
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Karty lokalit
Přírodní lokality
Cucovna
/ rekreace / střední / lokální / rybník Cucovna /
Rybník vzniklý zatopením pískovny v polích při potoku Výmola. Nedaleko se nachází
stejnojmenná myslivecká usedlost. Napojujeme ho na navrhovanou síť pěších tras
jako atraktivní prvek v krajině.

Čelákovický potok
/ zemědělství / velké / regionální / Čelákovický potok /
Pole dominovaná náspem železnice s lokálním prvkem střelnice. Výrazným prvkem
je i vedení velmi vysokého napětí. Nábřeží Čelákovického potoka tvoří v centru
města spojnici hlavních veřejných prostor. Navrhujeme jeho regeneraci v rámci
stávajícího parku i obytných strukturách, kterými protéká.

Grado
/ rekreace / velké / nadregionální / slepé rameno Labe /
Bývalé říční lázně na pravém břehu Labe s četnými chatařskými osadami a přirodní
rezervací Lipovka-Grado. S městem jsou spojeny pěší lávkou. K lokalitám Čelákovic
ho přiřazujeme kvůli jeho významu jako rekreačního cíle v protiváze vůči nábřeží
města.
Hrbáčkovy tůně
/ rekreace / velké / nadregionální / slepá ramena Labe /
Přírodní rezervace slepých ramen Labe obklopených dubo-jilmovým lesem. Terénní
pracoviště přírodovědecké fakulty UK a evropsky významná lokalita NATURA 2000.
Lokalitu zakotvujeme jako významný přírodní prvek s vyšší ochranou, přístupný
jako turistický cíl nedaleko města.

jezero Mezi Mosty
/ rekreace / velké / nadregionální / jezera /
Lokalitě zatopené pískovny se třemi jezery má silný rekreační potenciál. Slouží jako
koupaliště, pro potápění a další vodní sporty. V místě se dále nachází čistírna. Skrze
tuto lokalitu spojujeme Čelákovice s Lázněmi Toušeň pěšími trasami i v rámci
cyklostezky na břehu Labe.

Jiřinský potok
/ zemědělství / velké / regionální / Jiřinský potok /
Potok začínající v polích mezi Čelákovicemi a Císařskou kuchyní, při kterém vznikla
ves Jiřina. Neprovází ho vzrostlá zeleň. Chápeme ho jako součást významných
veřejných prostor Jiřiny. Místo, kde se vlévá do Labe, definujeme jako atraktivní
zastávku s kotvištěm v krajinné části nábřeží Labe.
Labe
/ rekreace / velké / nadregionální / řeka Labe /
Labe tvoří základní přírodní rámec celého území. Jeho rekreační potenciál potvrzují
stávající i navrhované sportovní a rekreační plochy a turistická a cyklistická stezka.
Zároveň představuje významnou dopravní osu.

potok Výmola
/ zemědělství / velké / regionální / potok Výmola /
Výrazný krajinný prvek daný bohatou vzrostlou zelení, která tento potok provází.
Přirozeně vymezuje Sedlčánky na jejich východní straně. Zároveň jeho břeh
využíváme jako paralelní zelenou spojnici srostlých sídel Sedlčánek a Císařské
Kuchyně.
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V Pardusově
/ zemědělství / velké / nadregionální / terénní hrana remízku /
Lokalita polí s dominantním prvkem rozsáhlého remízku na převýšené terénní
hraně, který zapojujeme do sítě pěších tras na spojnici nové osy v Krátké Linvě a
Mochova. Nachází se zde rozvodna elektrického vedení Čechy Střed.

Zálužský potok
/ zemědělství / velké / lokální / Zálužský potok /
Přítok Čelákovického potoka protékající mezi Zálužím a Nehvizdky. Zde ho
zapojujeme do zeleného pásu vedoucího od parku uprostřed Záluží k nábřeží
rybníka, kam ústí nově navrhovaný veřejný prostor. Okolí potoka tak využíváme ke
spojení obou sídel. Polní krajině dále dominují trasy dopravní i technické
infrastruktury VVN.

Městské lokality
centrum
/ ostatní / střední / nadměstský / okolí tvrze, Rybářská, Kostelní, nám. 5. května,
sady 17. listopadu, J. A. Komenského /
Centrum Čelákovic rozvinuté od historického jádra kolem tvrze přes hlavní náměstí
podél toku Čelákovického potoka. Vysoká koncentrace městské vybavenosti.
Navrhujeme nové pěší propojení podél potoka směrem do prostoru Hrádku.
Definujeme významné objekty a upravujeme jejich okolí s cílem zlepšit prostupnost
území, především směrem k řece. Čelákovický potok regenerujeme v rámci
parkových úprav i ve stávající zástavbě.
Císařská Kuchyně
/ bydlení / malé / lokální / Čelákovská /
Zachovaná stopa uliční zástavby historických domů podél cesty na Přerov n. L. Ve
stávajícím výhledu návrhu nepočítáme s další zástavbou, zachováváme pevný uliční
profil. Na východě vsi navazujeme zelenou osou vedoucí podél potoka Výmola.

Jiřina
/ bydlení / malé / lokální / Ruská /
Historické sídlo na Labi při železniční trati s rozvinutou zástavbou rodinných domů.
Původní ves srostla s Čelákovicemi. Navrhujeme propojení částečně existujících
zelených prostor do jednoho okruhu, který je navázán na nábřeží Labe i Jiřinský
potok. Stávající strukturu v prolukách doplňujeme zástavbou rodinnými domy.
Krátká Linva
/ bydlení / malé / lokální / nádražní třída /
Rozvojové plochy bydlení za železničním nádražím. Navazuje na stávající strukturu
jak ortogonální uliční sítí, tak typem nízkopodlažní zástavby rodinných domů.
Novou nádražní třídu s pevnější uliční hranou a odpovídající vybaveností
orientujeme kolmo na trať a přes nádraží navazujeme na strukturu vedoucí do
centra. Pohledově tuto osu orientujeme směrem k dominantě kostela sv.
Bartoloměje v Mochově. V místě podjezdu navrhujeme nové solitérní objekty
s parkovou úpravou vyrovnávající svažitý terén.
Na Nábřeží
/ ostatní / střední / celoměstský / na Nábřeží /
Sportovní vybavenost na břehu Labe, začínající u historického jádra, kterou
doplňujeme o volná prostranství určené sportovním aktivitám (např. petanque,
frisbee atp.) směrem po toku řeky a zakončujeme nově navrženým sportovněrekreačním přístavem.
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nádražní
/ bydlení / malé až střední / celoměstský / Masarykova /
Vilová zástavba v okolí nádražní třídy s obchodním parterem. Lokalitu vymezujeme
železniční tratí a Čelákovickým potokem, který navrhujeme k regeneraci. Nové
plochy bydlení zde neuvažujeme, výstavba bude probíhat na úrovni obnovy ve
stávající struktuře. Odkloněním dopravy z ulice Masarykovy obchvatem vytváříme
možnost stát se plnohodnotnou nádražní třídou.
Na Požárech
/ bydlení / malé / lokální / nádražní třída, síť veřejných prostor při železnici /
Vilovou zástavbu směrem k železnici doplňujeme o rozvojové plochy a provázáním
ulic dokončujeme srůst Čelákovic se zástavbou za tratí. V parku v jižní části
navrhujeme objekt vybavenosti (např. školku). V severní části odvíjíme strukturu
od vstupní osy Kovohutí a navazujících bytových objektů. Pokračujeme formou
deskových obytných domů. V závěru navrhujeme předprostor železniční zastávky.
Od trati je lokalita odstíněna alejí vzrostlých stromů. Lokalitou vedeme také
významnější okružní komunikaci spojující lávku přes Labe s hlavním nádražím.
obchodní
/ ostatní / střední / nadměstský / Toušeňská /
Městská vybavenost obchodních center při příjezdu do města, kterou rozšiřujeme
směrem k areálu TOS o další obchodně-výrobní plochy. Jedná se o mřížku
solitérních objektů v upraveném zeleném prostoru, kterou vymezujeme vzrostlou
zelení při trati a Čelákovickém potoku.
Ostrov
/ ostatní / střední / celoměstský / park na Ostrově /
Navrhujeme městský park v západní části ostrova, který s centrem spojujeme
několika lávkami přes mlýnský náhon. Ostrov chápeme jako klíčové místo vztahu
centra města s nábřežím Labe. Objekty obsluhy zdymadla očišťujeme od domků
zahrádkářské kolonie, kterou regenerujeme především ve smyslu lepší organizace
prostoru a jasného vymezení ve východní části ostrova.
Sedlčánky
/ bydlení / malé / lokální / Jiřinská, Mírové náměstí /
Historické sídlo se zachovalou strukturou při potoku Výmola. Dnes srostlé
s Císařskou Kuchyní skrze novou výstavbu. Navrhujeme pouze dostavbu proluk
v jihozápadní části a napojení na zelenou spojnici potoka Výmola.

sídliště Na Stráni
/ bydlení / velké / lokální / Na Stráni /
Neveliké sídliště panelových domů v blízkosti centra města s kvalitní veřejnou
zelení. Doplňujeme strukturu bodových výškových domů v jižní části novým
bytovým domem, abychom zpevnili hranu ulice Stankovského vedoucí z centra.

Sokolovská
/ bydlení / malé / lokální / Sokolovská /
Vilová zástavba podél historické cesty vytváří přechod mezi dvěma sídlištěmi.
Doplňujeme proluky a navrhujeme regeneraci parkového prostoru s vybaveností
v místě autobusové zastávky Rumunská. Z ulice P. Holého navazujeme v místě
objektu policie příčnou osu technologického parku. Zástavbu bytových domů v této
ulici zakončujeme novým objektem směrem do ulice Stankovského.
U Strouhy
/ bydlení / malé / lokální / Husova /
Moderní zástavba rodinných domů ze začátku 21. století, spojující Sedlčánky
s Císařskou Kuchyní. Hlavní prostor zde tvoří rozšířená Husova ulice. Další propojení
vsí navrhujeme po břehu potoka Výmola, který vymezuje východní část této
lokality. Pěší trasu s hřištěm navrhujeme i po hraně zástavby Císařské Kuchyně.
Doplňujeme proluky ve stávající zástavbě.
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V Hájku
/ bydlení / malé / lokální / soustava zelených prostor a souvisejících ulic /
Vějířovitě orientovaná vilová zástavba odvíjející se od historických cest za
železniční tratí je doplněna o ortogonální strukturu srůstající s Jiřinou. Se zástavbou
na druhé straně trati ji propojujeme sítí veřejných prostor a alejí (viz. schéma
železnice). Ve stávající struktuře doplňujeme proluky a navrhujeme nový objekt
lokální vybavenosti na začátku aleje Jiřího Wolkera. V okolí aleje hřbitova
vymezujeme plochy pro jeho budoucí rozvoj. Radiální strukturu hlavních ulic
doplňujeme o okružní trasu vedoucí směrem od lávky k hlavnímu nádraží.
V Nedaninách
/ bydlení / malé / lokální / nábřeží /
Zahrádkářskou kolonii na levém břehu Labe za areálem Kovohutí zachováváme.
Organizujeme uliční síť, abychom zlepšili orientaci a prostupnost prostředí a
vymezujeme ji alejí lemující nábřeží. Na terénní hraně navrhujeme bytové domy s
výhledem na řeku.
V Prokopě
/ bydlení / malé až střední / lokální / V Prokopě /
Kvalitní obytný soubor středněpodlažních bytových domů na kraji města v kontaktu
s rekreační oblastí Mezi Mosty. Doplňujeme proluku v místě stávajících garáží.
V závěru ulice Stankovského určujeme stávající průmyslový areál k dožití a
vymezujeme plochu pro objekt vybavenosti odpovídající rekreačnímu charakteru
navazující lokality Mezi Mosty (např. pension, hotel atp.).
V Rybníčkách
/ bydlení / velké / lokální / Rumunská, Sokolovská /
Sídliště s dominantami pěti vysokopodlažních panelových domů, dostavené o
moderní novostavby směrem k Toušeňské ulici. Doplňujeme strukturu o nové
bytové domy v ulicích Sokolovská a Prokopa Holého a v místě stávajících garáží u
Čelákovského potoka.
Zájezd
/ bydlení / malé / lokální / Labe /
Chatařské osady na obou březích Labe v blízkosti Hrbáčkových tůní ponecháváme,
navrhujeme pouze úpravu jejich veřejných prostor. Navazujeme je jako krajinnou
část nábřeží Labe.

Záluží
/ bydlení / malé až střední / lokální / Vořechovka, Haškova, Mstětická, centrální
park, nad Rybníkem /
Historické sídlo na Zálužském potoku na kopci proti Nehvizdkám. Kompozici
doplňujeme o třetí veřejný prostor v rozvojové ploše nad rybníkem. Ten
zakončujeme upraveným břehem rybníka, který podél potoka navazujeme zpět na
centrální park.

Areály
Cihelna
/ zemědělství / velké / nadměstský / ulice Cihelna /
Areály v lokalitě bývalé cihelny. Výrazným prvkem jsou depozitární haly Národního
technického muzea. Areály zachováváme, navrhujeme pokračování kvalitní
zástavby a úpravu přilehlého prostoru zelení a organizováním konkrétních prostor.
V lokalitě se nachází několik rodinných domů, které jsou navrhovaným trasováním
železničního koridoru odděleny. Jejich zástavbu dále nerozšiřujeme.
JZD
/ zemědělství / velké / nadměstský / - /
Rozsáhlý a významný zemědělský areál při vsi Sedlčánky. Jeho funkci zachováváme.
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Kovohutě
/ průmysl / velké / nadměstský / vstupní osa areálu /
Průmyslový areál z roku 1906, postavený jako továrna na akumulátory. Možnosti
rozšíření areálu vidíme v reorganizaci vnitřních prostor. Výrazná vstupní osa se
odráží v našem návrhu navazující zástavby rozvojové plochy.

Škoda
/ průmysl / velké / celoměstský / vnitřní osa areálu /
Areál bývalé Škody při železniční trati. Navrhujeme jeho rozšíření a doplnění
v rámci rozvojové plochy Krátká Linva. Vymezujeme nové vnitřní osy areálu i
doplnění stávající sítě. V návrhu vymezujeme ortogonální mřížku, kde budou
umístěny jednotlivé solitérní objekty v zeleni.
TOS
/ průmysl / velké / nadměstský / ulice Stankovského a vnitřní osa areálu /
Továrny obráběcích strojů založené r. 1903 Josefem Volmanem, se silnou střední
osou zakončenou dominantou historické budovy. V části je navržen technologický
park, který organizujeme při hlavní ose s dominantou komína a přilehlé původní
budovy určené ke konverzi. Navrhujeme atraktivní prostředí s lepším napojením na
město spolu s úpravou prostor v okolí stávajícího funkčního areálu TOS. Historickou
budovu na začátku hlavní osy chceme zachovat a také navrhujeme ke konverzi.
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Historický vývoj
Jedním z výchozích předpokladů návrhu je historický vývoj území, který ukazujeme na mapách stabilního
katastru (1836) a leteckého snímkování z let 1952 a 2003.

1836
Samostatná sídla na řece nebo potocích s rybníky. Neregulovaný břeh Labe.

1952
Rozvoj zástavby kolem železnice, areály. Regulace Labe.

2003
Srostlé Čelákovice a Jiřina, sídliště v Z části města. Vytěžení a vznik jezer Mezi Mosty.

10

Seznam částí soutěžního návrhu

1

Grafická část
panel A
panel B

2

Textová část

3

Autor

11

