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TEXTOVÁ ČÁST

A1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – STAV

Vesnička Satalice se původně nazývala Sotali-

Řešené území se skládá z několika pozemků

címu západnímu proudění, v údolních zářezech se

skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty

ce, tak je také zmiňována již od roku 1374. Ze

- 933/681, 933/29, 933/32, 933/222, 933/682,

místy projevují mírné teplotní inverze i expoziční

dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie

starších dob o ní máme velmi málo zpráv, které

933/683, 933/684. Hlavní část navrhované

klima. V zájmové lokalitě prochází biokoridor

zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Doplň-

se týkají většinou zdejší krčmy. Původ jména se

úpravy leží na pozemku 933/681, který leží

a nachází se biocentrum, viz. dále v textové části.

kové funkční využití potom: veřejně přístupná

vykládá v odborné literatuře dvojím způsobem.

v katastrálním území 746134 - Satalice na území

V řešeném území neprotéká pravidelný ani peri-

hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště,

Buď to byla ves lidí Sotalových, nebo mohlo

Hlavního města Prahy. Území se (minimálně)

odický tok. Voda v lokalitě je ze srážek, které jsou

drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící

jít o přezdívku, vzniklou z dříve používaného

od roku 1850 nazývalo ,,Za stodolama“, kterými

přirozeně vsakovány. V lokalitě jsou přirozená vlhká

pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch,

slova sotat, což znamená strčit do někoho, udeřit

byli určitě myšleny objekty v historickém jádru

místa s periodickým vysycháním.

cyklistické stezky, pěší komunikace a zpevně-

někým o zem apod. (slovo sota znamená ránu)

tehdejší obce Sattalitz. Přibližně 50 metrů za

- Satalice tedy podle druhého z výkladů byly ves

jižní hranou pozemku (oblast bývalého kravína)

Navrhované úpravy jsou v souladu s územním plá- funkční využití: piknikové místo, hasičská cvičná

satalů, strkačů a rváčů. R. 1374 Sathalitcz, 1412

se nachází nepřístupný malý lom. Prostor byl

nem Hlavního města Prahy. Tato studie poslouží

plocha, veřejné psí agility prostory. Parkovací

Satalicz, v 16 století Satalice. Satalice mají své

v minulosti využíván k zemědělským účelům, za

jako podklad pro určení ,,rozsahu změn“ funkční-

a odstavné plochy, stejně jako obratiště pro BUS

dějiny spjaty se sousedními místy - Vinoří, Ctě-

silnicí v SV navazuje oblast na pramennou oblast

ho využití ploch, kdy probíhá změna č. Z2848 /

v S prostoru území se nyní sice nepředpokládá,

nicemi, ale i Kbely a Letňany, s kterými tvořívaly

Vinořského potoka a oblast s názvem ,,Hradiště“.

00, která předpokládá

společné vlastnictví.

né prostory. Z hlediska výjimečného přípustné

ale je v územní rezervě.

změnu plochy pozemOblast je situována v jihozápadní části Českobrod-

ku z OP (orná půda)

Všechny požadavky, které

Řešení Satalického parku vychází z přesvědčení,

ského bioregionu, s výskytem minerálně bohatých,

na SO plochu odde-

vyplynuly během zpraco-

že navrhované území je a bude nedílnou součástí

zrnitostně těžších oglejených půd s vyšším obsahem

chu. Předpokládaný

vání dokumentace, jsou

Satalické bažantnice a Vinořského parku. Ba-

dusíku. Z hlediska výskytu původních dřevin se

rozsah změny je 65015

zapracovány v konečném

žantnice byla založena v 18. století na šestnácti

jedná o doubravu s vyšším podílem javorů (Acer

m².

návrhu, případně jsou

hektarech. Dnes je to chráněná Státní přírodní

platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre), ja-

Funkční využití po-

řádně zdůvodněna opat-

rezervace, kde najdeme kromě starých stromů

sanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a jilmů (zejména

zemku SO bude: pří-

ření, která tyto požadavky

i vzácné druhy hmyzu a četná ptačí hnízdiště.

Ulmus minor). Celá oblast je vystavena převládají-

rodní krajinná zeleň,

zcela nerespektují.

A2		
SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ,
VČETNĚ ÚSES A VZTAH K ÚZEMÍ Z 2848 / 00

Mapové podklady:

Územní plán sídelního útvaru Hl. M. Prahy

Základní mapa 1 : 50 000

Územní systém ekologické stability Hl. M. Prahy

Základní mapa 1 : 10 000
Ortofotomapa Prahy z roku 2016
Mapa katastru nemovitostí

Údaje o inženýrských sítích:
Byly zjištěny údaje o inženýrských sítích a jejich
ochranných pásmech v lokalitě

Studie místních poměrů – Ing. Sucharda Martin, Ing. Suchardová Alena, MgA. Jan Trejbal,
Prof. Miloš Šejn - Květen 2017

Ostatní podklady:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny o Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění
Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP
o Zákon 309/2006 Sb. BOZP
ČSN 75 0101 Vodní hospodářství – základní
terminologie
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URBANISTICKÁ ANALÝZA A NÁVRH
V ÚZEMÍ

studny k zásobování objektu kravína ze 70.let

Celé území by se mohlo stát rekreačně - spole-

20. století.

čenským areálem pro obyvatele přilehlého bytového komplexu a starší zástavby Satalic. V celém

2/

Základní rozvaha určila charakter studie
a vychází ze dvou tezí:

a)
místa

k úpravě místa z orné zemědělské půdy na zónu

ho parku vychází z přesvědčení, že navrhované

oddechu, nezmanená to, že musí dojít k podob-

území je a bude nedílnou součástí Satalické

né situaci, jako v blízkém okolí Satalic (například

bažantnice a Vinořského parku. Stejně tak v J

východním směrem), kdy cenná zemědělská

části navazuje na další krajinářsky opodstatněné

půda mizí nadobro pod desítkami nových hal –

projekty.

logistických center.
Tyto zmiňované rozvahy byly během procesu
Chceme vytvořit území oddechu jako místo

navrhování ovlivněny především těmito udá-

setkávání (slavností spojených s jednotlivými

lostmi a požadavky:

produkty z parko-sadu), kdy z velké části zacho-

1/

vodních ploch.

b)

Teze postupného dokončení ,,zeleného

prstence“ kolem MČ Praha - Satalice
Naše řešení území nově vznikajícího Satalické-

talice na územní rezervu pro případnou točnu

zcela severně u silnice K Radonicům je navržena

autobusu, plochy pro cvičiště hasičů, plochu pro

větší nádrž s mostky a živou vrbovou architektu-

agility psů a ,,nový kopec“ pro sáňkování.

rou. Pro děti bude na zpevněných místech navr-

Kompoziční vztahy jsou naznačeny ve výkresové

vodou a mlhoviště. Předpokládá se každodenní

části studie a vycházejí z důležitosti „optického

užívání obyvateli všech věkových kategorií.

propojení“ jednotlivých klíčových bodů – míst

Pokud díky změně č.: č. Z2848 / 00 dojde

ně bez-údržbového) sadu, bylinných luk, nebo

území jsou navrženy malé nádrže a především

žen tzv.: Wasserspiel – tedy hravé prvky s tekoucí

Teze zachování produkčního charakteru

váváme produkční funkci místa formou (částeč-

Požadavek od vedení MÚ Praha – Sa-

Znovu-nalezení vodního zdroje, nejspíše

v lokaci. Jsou zajištěny jak průseky ve stávajících
dřevinách, tak například v SV části území navrho-

Další funkce je v zajištění piknikových míst,

vanou jednoduchou rozhlednou, nebo vyvýšený-

atrakcí pro děti, stejně jako rozšíření stávající

mi místy. Této kompozici je potom přizpůsobeno

lesní posilovny. Návrh parku se snaží respektovat

navržení celého spektra druhové zeleně, vedení

a maximálně využít přírodní poměry lokality,

toků a umístění výtvarných prvků do oblasti.

zároveň je propojit s rekreačně sportovní funkcí.

A4		
		

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA,
VČETNĚ ŘEŠENÍ VODNÍHO REŽIMU

Napájení ze studny bude probíhat v jarní až podzimním období, mimo deštivé dny, v délce 1-4

Současný stav

Vodní prvek

Řešeným územím dle dat poskytovaných správ-

Vodní prvek bude mít charakter koryta drobné-

ci IS neprochází téměř žádné inženýrské sítě.

ho vodního toku s několika tůněmi. Pro napájení

Ty se nachází především po okrajích směrem

prvku bude obnovena stávající studna. Z důvo-

k zástavbě obce a podél silničních komunikací.

dů úspornosti provozu jako z hlediska plýtvání

Z hlediska nefunkčních sítí je přítomná studna

podzemní vodou tak energie je objekt navržený

pro zásobování zemědělského areálu s přívodním

s minimálním a periodickým průtokem.

Koryto bude mít charakter složeného profilu

potrubím a přívodem elektřiny.

Dlouhodobou přítomnost hladiny, potřebnou

skládající se z drobné „nivy“ a samotného ko-

Nepřítomnost inženýrských je minimum omeze-

pro zachování vlhkých biotopů, budou zajišťo-

ryta. Řešení umožní výškové umístění dna do

ní a komplikací při další přípravě projektu.

vat tůně různé velikosti. Na začátku, na konci

přirozené hloubky vůči okolnímu terénu, při-

V severozápadním rohu území je drobná suchá

a v dalších dvou místech budou umístěny větší

rozenější napojení z hlediska režimu podzemích

nadrž pro zachycení dešťových srážek. Ta je

tůně s plochou nad 10 m2. Největší bude tůň

vod a vytvořený vlhkých stanovišť kolem koryta.

řešena krajinářský nevhodným způsobem,

na konci vodního toku, která bud tvořit hlavní

Na základě zjednodušeného geologicko-pedolo-

s prudkými břehy opevněnými betonovými

zásobu povrchové vody.

gického průzkumu, bude koryto navrženo jako

panely. Charakter břehů vyvolává nutnost

V průběhu celého koryta budou drobné tůně

těsněné folii, nebo přírodní.

oplocení.

o ploše 0,5 – 2,0 m2 odpovídající přirozené morfologii vodního toku, které zajistí dlouhodobou

Návrh
Vzhledem k navrženému charakteru využití
území je minimalizována nutnost budování inženýrských sítí. Hlavní část bude tvořena zajištěním vodohospodářských objektů a případných
drobných rekreačních objektů objektů.

vlhkost koryta.

hodiny denně. Při předpokládaném průtoku 2 l/s
bude denní spotřeba mezi 7 až 30 m3.
Průtok v spodní polovině koryta bude obohacen
o cirkulaci vody akumulované v spodní tůni. Ta
bude zajištěna čerpadlem a potrubím vedeným
proti proudu vodního toku s vyústěním koryta
u lokality „Léto“. Provoz je předpokládán 4-6
hodin denně v období bez deště. Kapacita je
bude 2-4 l/s. Malý sklon terénu a relativně nízký
průtok umožní minimalizaci nákladů z hlediska
spotřeby elektřiny.
Vzhledem k nutnosti obnovení funkčnosti studny je navrženo vybudování rozvodu pitné/užitkové vody po části areálu. Rozvod vody umožní
umístění pítek, mlhovišť a odběr vody jak pro
zálivku, tak pro potřeby pořádání veřejných akcí.
Budované inženýrské sítě
Navržené řešení vyžaduje vybudování přívodu
elektřiny k spodní tůni (lokalita „Jaro“). A obnovení přívodu elektřiny do stávající studny. Vzhledem k potenciálu pro pořádání veřejných akci
navrhujeme doplnit rozvod elektřiny do center
ročních období (Jaro, Léto, Podzim, Zima).

Přívod vody ze studny bude řešen PE potrubím
DN32. To bude na zimu vždy uvedeno mimo
provoz a vypuštěno. Pro čerpání vody ze studny
je vhodná automatizovaná čerpací stanice s ponorným čerpadlem a tlakovým spínačem. Pro
oběh vody v dolní části vodního toku je vhodné
nízkotlaké čerpadlo s minimální spotřebou a přívod vody PE DN40-50.

A5		
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ (VČETNĚ DOPRAVY
V KLIDU A POPISU POVRCHU CEST)

Celá oblast se nalézá na konci celostátní komu-

je nezbytné nejen pro dopravu k uvažovanému

nikace D10 (E65), která je páteřní komunikací

hasičskému cvičišti, ale i pro případ krizové udá-

celého SV okraje Prahy. Samotný pozemek se

losti v parku (požár, zranění).

nachází mezi silnicemi K Radonicům a K cihelně, kdy druhá
jmenovaná je nyní obsluhována
MHD Praha – konkrétně je pozemek nejblíže dostupný z jihu od
zastávky BUS 209 a 376 (Sovákova).
Doprava v klidu je řešena v J části
území, kdy k silnici K cihelně
přiléhá rozlehlé parkoviště před
budovou č.p.409, které ale není
primárně určeno pro návštěvníky
parku, ale místní firmě.

Schéma řešení většiny cest je součástí grafické

V návrhu řešení je počítáno v S části území

části. Páteřní cesty v parku musí být schopny

s možným vybudováním nové točny pro malý

pojezdu malou mechanizací (traktor na sekání

autobus MHD (prodloužení trasy směr Radonice

a převoz trávy).

?) a menšího parkoviště.
Celé území bude přístupné dle návrhu z ulice
K Radonicům, vybudováním nového příjezdu
pro hasičskou (záchranářskou) techniku. Toto

A6. ANALÝZA DRUHOVÉHO SLOŽENÍ ZELENĚ
A NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ VEGETACE
A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Zájmový pozemek 933/681 leží v katastrálním

je 20-30%, vláhová jistota ve vegetačním obdo-

Na hlavní pozemek navazuje na východě po celé

Koncepce výsadeb

území 746134 Satalice na území Hlavního města

bí je 2-4, to znamená, že se jedná o oblast silně

délce pozemek 933/682 (lesní pozemek) s mla-

Z předešlého popisu vyplývá, že s výjimkou hlav-

Prahy. Je situován v jihozápadní části Českobrod-

suchou.

dou výsadbou dřevin.

ního pozemku je většina plochy (asi 2/3) porostlá

ského bioregionu (1.5), biotě 3. (dubovo-buko-

Celá oblast je vystavena převládajícímu západní-

Na předešlý pozemek navazuje pozemek

mladou dřevinnou vegetací. Do této části vegeta-

vého) vegetačního stupně trofické řadě 3 B-BC

mu proudění, v údolních zářezech se místy proje-

933/683. Jeho západní okraj v šíří 1/3 je krytý

ce bude zasahováno minimálně, pouze tam, kde

3-4(5a). Charakteristickým geobiocénem je

vují mírné teplotní inverze i expoziční klima.

travním porostem, zbývající část je zalesněna. Vý- to bude nezbytně nutné z hlediska propojení

Fraxini-querceta roboris-aceris jasanové doubravy

Řešené území se skládá z několika pozemků

jimku tvoří oválná paseka uprostřed pozemku.

celého komplexu. Hlavní realizace se soustředí na

s javory FrQac 3(4) BC-C (3)4. Výskyt je vázán

- 933/681, 933/29, 933/32, 933/222, 933/682,

Na pozemek 933/683 navazuje pozemek

pozemek 933/681.

na báze svahů, svahové spočinky a dna svahových

933/683, 933/684.

933/684. Na něm pokračuje zalesnění.

V rámci realizace dojde k terénním úpravám.

úpadů s minerálně bohatými, zrnitostně těžšími

Hlavní část navrhované úpravy leží na pozemku

Na severní straně sousedí hlavní pozemek s po-

Celková svažitost zůstane zachována, charakter

oglejenými půdami s vyšším obsahem dusíku.

933/681, který je v katastru nemovitostí veden

zemkem 933/32,který je zatravněný se stromořa-

rovného svažitého pozemku bude doplněn o vy-

Jedná se o doubravu s vyšším podíl javorů (Acer

jako orná půda. Tento pozemek má na jižní

dím mladých dřevin.

výšeniny na místech ústředního bodu jednotli-

platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre),

a východní straně porost dřevinné vegetace, který

Řešené pozemky mají mírný sklon k severu. Na

vých ročních období – jaro, léto, podzim , zima,

jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a jilmů (ze-

je součástí ÚSES a zasahuje částečně také na

části území je dostup-

přičemž největší kopec

jména Ulmus minor).

pozemek 933/222.

ná podzemní voda, což

vznikne v oblasti „zima“,

Půdním představitelem jsou hnědozemě modální

Pozemek 933/222 (lesní pozemek) je dřevinnou

se projevuje intenziv-

kde bude sloužit dětem

(HNm) a hnědozemě modální slabě oglejená

vegetací pokryt z poloviny a to na západním

ním růstem stávající

jako „kopec sáňkovací“.

(HNmg´)

okraji a po zatočení pozemku na jeho severní

vegetace. Na pozemku

Nová realizace bude

Dle Quitta leží převážná část území v teplé

a západní straně. Zbytek pozemku je kryt trav-

je také vrt se zásobou

propojena s původní-

oblasti T2. Jedná se o region teplý, mírně suchý.

ním porostem.

vody, využitelný pro

mi dřevinnými porosty

Bioregion leží na návětrné straně Českomoravské

Na pozemek 933/222 navazuje v jižní části po-

celkovou koncepci –

cestami a průhledy. Na

vrchoviny. Biotě náleží průměrné teploty kolem

zemek 933/29, kde pokračuje dřevinná vegetace.

vodní prvek, ale i pro

volných plochách budou

8-9°C, srážky se pohybují mezi 500-600 mm.

Tato zabírá 2/3 pozemku, na zbytku je travní

zásobování rostlin

porosty částečně dopl-

Pravděpodobnost suchých vegetačních období

porost.

vodou.

něny novými dřevinami.

Na kruhové pasece na pozemku 933/683 bude

Nová úprava bude vysázena z těchto, dříve po-

travnatých ploch bude vyset trávník nazývaný

nářského díla se předpokládá použití původních

realizována nová výsadba. Zde se protínají cesty

užívaných užitkových dřevin. Budou v prostoru

„květinová louka. Tyto pozemky budou sečeny

dřevin typických pro zdejší bioregion. Ze stromů

z několika směrů. Proto bude tato paseka jedním

členěny podle ročních období, ve kterých se sklí-

jen 2x ročně, trávy se zde nechají volně vykvést.

budou použity hlavně lípy a duby, a to zejména

z prostorů, kde se budou soustřeďovat zajímavé

zely nebo používaly. V areálu budou informační

Součástí takového trávníku je i výsev trvalek, kte-

jako solitéry nebo menší, solitérám se blížící,

výsadby. Zde to bude výsadba bylin a drobných

tabule, které návštěvníka seznámí s vysázenými

ré společně s travinami kvetou. Díky minimální

skupiny. V okolí vodního prvku budou použity

užitkových rostlin.

druhy i jejich použitím. V neposlední řadě bude

seči se zde tyto druhy mohou plně vyvinout

vrby a jilm. Keře budou použity v menší míře,

Nově řešené prostory bude spojovat myšlenka

realizace zajímavá i tím, že si bude možné ovoce

a takový trávník je velmi blízký přírodní louce,

ve skupinách, převážně na okrajích řešeného

seznámení návštěvníků se starými, původními

utrhnout a ochutnat, nařezat pruty z vrby na

kterou dnes v krajině vidíme zřídka.

pozemku a v malých skupinkách podél vodního

a netradičními druhy rostlin, zejména dřevin.

pomlázku apod.

Rostliny, které zde naši předkové pěstovali se

Dřeviny a rostliny, které budou pro výsadby vy-

Druhová skladba rostlin

obecná, kalina obecná, brslen evropský.

už téměř vytratily z krajiny. Často se setkáváme

brány nebudou sázeny podle klasických zásad do

Dřeviny

Z jehličnanů budou okrajově použity tis červený

s tím, že mnozí ani některé dříve běžné dru-

pravidelně rozvržených sadů. Protože se nejedná

Základní myšlenkou pro výběr dřevin je celková

na vlhká stanoviště kolem vodního prvku a jalo-

hy neznají. Přitom tyto rostliny mají spoustu

o produkční sad, ale ukázkovou, námětovou vý-

koncepce, která se zaměřuje na původní užitko-

vec obecný na stanoviště slunná, travnatá.

vlastností, které je upřednostňují před druhy

sadbu, budou ovocné dřeviny sázeny do malých,

vé dřeviny pěstované dříve ve zdejším regionu.

Z ovocných stromů se předpokládá výsadba

dovezenými.

nepravidelně rozmístěných skupin. Mohutnější

Proto se zde objeví dřeviny ovocné, známé, méně

starých a krajových odrůd jabloní, hrušní, třešní,

Dnes se v nových úpravách krajiny dbá na pou-

dřeviny budou použity jako solitéry. Drobné

známé i dnes již veřejností téměř zapomenu-

višní, slivoní, ořešáků. U jednotlivých druhů bu-

žití dřevin pro danou oblast typických a původ-

keříky a byliny budou soustředěny na smíšené

té. Doplněny budou dřevinami vyskytujícími

dou zastoupeny různé odrůdy tak, aby byla jejich

ních. Tento princip se snaží používat odborníci

záhony.

se v přírodě, které se dříve, ale i dnes využívají

škála pestrá a zahrnovala co nejširší dobu dozrá-

ve výsadbách krajinných celků i menších realiza-

Pro propojení s krajinou budou použity dřeviny ze

k různým účelům, např. jako léčivé, koření, do

vání. Odrůdy budou voleny z vhodných starých

cí.

zdejší typické druhové skladby, budou to zejména

čajů, pro výzdobu apod.

a krajových odrůd, které zajistí menší nároky na

My se chceme v naší úpravě zaměřit na následu-

lípy, duby a některé keře. Jednotlivá ústředí roč-

Vznikne tak netradiční, extenzivně pěstovaný

ošetřování než je u odrůd nových, určených pro

jící: Řešené pozemky leží v bezprostřední blíz-

ních období budou charakterizována na dané vy-

sad. Na rozdíl od tradičního ovocného sadu

intenzivní pěstování. Předpokládá se extenzivní

kosti obce Satalice, která je dnes součástí území

výšenině kruhovou výsadbou z lip, která by měla

nebudou dřeviny sázeny v řadách a pravidel-

způsob pěstování, to znamená bez důrazu na

Hlavního města Prahy. Dřív ale bývala samostat-

po zmohutnění stromů vytvořit pocit mohutné

ných sponech. Výsadby budou volné, do skupin

výnosy, ale s minimální nutností řezu, bez che-

nou vesnicí v blízkosti Prahy. Její kořeny sahají

prastaré lípy.

malých i větších s nepravidelným uspořádáním

mického ošetření. Vhodný výběr také zajistí menší

hluboko do minulosti. V ní bychom našli spous-

Charakter realizace se odrazí i v pojetí travnatých

dřevin. Některé dřeviny budou řešeny jako

náchylnost k chorobám a namrzání.

tu zemědělské činnosti a pěstování užitkových

ploch. Část ploch bude realizována tradičně,

solitéry. Ve výsadbách se budou prolínat dřeviny

Pro výsadby bude použita metodika výsadeb pro

rostlin. Při procházce obcí jistě narazíte ještě na

sečeným trávníkem. Tyto plochy budou sloužit

ovocné se stromy a keři rostoucími v krajině.

extenzivní sady a bude aplikována na nové pojetí

jejich pozůstatky ve formě ovocných dřevin.

pro rekreaci a vyžití návštěvníků. Na částech

Pro výsadby připravovaného přírodně - kraji-

této realizace.

prvku. Jedná se o druhy střemcha obecná, trnka

Vzdálenosti ovocných dřevin v extenzivním sadu

dřevina
jabloně, hrušně,
mišpule, kdouloně
slivoně, jeřáb
višně
třešně, oskeruše
ořešák, moruše
rakytníky, dříny
rybíz, angrešt

běžný spon

minimální spon

8x8 - 12x12
6x6 - 8x8
7x7 - 8x8
10x10 - 12x12
12x12
3x3
2x2

8x6
6x6
7x7
10x7
10x10
1x3
1x2

Rostliny pro výsadby

spon při řadové
výsadbě v
případě stejně
vzdálených řad

spon při řadové
výsadbě v
případě různě
vzdálených řad

10x6-8
10x6
10x6
10x7
10x10
1x3

10x6-8
8x6
8x7
10x8
12x10
1-3x3

Klasické ovocné druhy budou doplněny méně

o rybíz černý, angrešt, dřín jedlý, rakytník řešetlá-

známými druhy, které se běžně pěstovaly dříve

kový, líska obecná.

a dnes jsou mezi veřejností téměř zapomenuty.

Budou použity i dřeviny, která se nepoužívaly

Do této skupiny patří kaštanovník setý, moru-

k běžné konzumaci, ale byly našim předkům

šovník bílý a černý, jeřáb černý, mišpule obecná,

potřebné jiným způsobem. Solitérně bude použit

jeřáb oskeruše, kdouloň obecná.

jírovec maďal, dále bříza, vrba košíkářská.

V keřové formě budou ovocné druhy rozšířeny

Název rostliny
Levandule

Doba
využití

Umístění v
Použití
osazovacím plánu
léčivá bylina, vonné oleje, proti A (byliny a
průběžně
molům, koření
polodřevnaté keříky)

Máta

průběžně léčivá bylina, čaje, kuchyně

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Mateřídouška

průběžně léčivá bylina

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Šalvej lékařská

léčivá bylina se spoustou užití,
A (byliny a
průběžně protizánětlivá, antibakteriální,
polodřevnaté keříky)
antivirozní

Třapatka nachová

průběžně léčivá bylina, čaje

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Třezalka

průběžně čaj, olej, léčivá bylina

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Yzop

průběžně léčivá bylina

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Bršlice kozí noha

jaro

léčivá bylina, kuchyně

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Bříza bělokorá

jaro

dříve z kůry mouka,
kosmetika, léčivá

B (solitérní stromy)

Česnek medvědí

jaro

kuchyně-koření

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Chmel otáčivý

jaro

léčivá bylina, kuchyně

H (popínavé dřeviny
na konstrukci)

Kopřiva žahavka

jaro

léčivá bylina, čaje, kuchyně

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Lípa srdčitá

jaro

léčivá bylina

B (solitérní stromy)

Prvosenka jarní

jaro

prvosenkové víno, medovina a
A (byliny a
ocet. Květy se jedly také
polodřevnaté keříky)
samotné, pocukrované. Čaj.

Řeřicha vodní potoční

jaro

na salát

A (byliny a
polodřevnaté keříky)

Vrba košíkářská

jaro

zpracování proutí

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Bez černý

léto

léčivá bylina, čaje, kuchyně

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Název rostliny
Morušovník bílý

Doba
využití
léto

Použití
Moruše bílá

Umístění v
osazovacím plánu
D (mohutné ovocné
stromy se solitérním
charakterem)

Název rostliny
Slivoně- švestky,
renklody
Střemcha obecná

Doba
využití

Použití

Umístění v
osazovacím plánu
G (skupiny ovocných
stromů)

podzim

Ryngle: Červenec až Říjen,

podzim

drobné peckovice, přísada do
kompotů

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Morušovník černý

léto

Moruše černá

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Temnoplodec - černý
jeřáb

podzim

Jeřáb: Srpen až Září

G (skupiny ovocných
stromů)

Růže šípková

léto

květy likér, čaje; plody čaje,
šťáva

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Dub letní

zima

Žaludy pro zvěř

B (solitérní stromy)

Rybíz, angrešt

léto

Rybíz: Červenec, Angrešt:
Červenec

E Drobné ovoce

Kaštanovník setý

zima

Jedlý kaštan: Říjen

G (skupiny ovocných
stromů)

Třešně: Červen

D (mohutné ovocné
stromy se solitérním
charakterem)

Mišpule obecná

zima

Mišpule: Po mrazu

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Trnka obecná

zima

Trnka: Po mrazu

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Třešeň

léto

Višeň

léto

Višně: Červenec až Srpen

G (skupiny ovocných
stromů)

Dřín Jedlý

podzim

Dřínky: Září Říjen

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Hrušeň

podzim

Hruška: Červenec až Říjen

G (skupiny ovocných
stromů)

Jabloň

podzim

Jablko: Červenec až říjen
Listopad

G (skupiny ovocných
stromů)

Jalovec obecný

podzim

Podzim - Říjen jalovčinky

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Jeřáb: Srpen až Září

D (mohutné ovocné
stromy se solitérním
charakterem)

Jeřáb oskeruše

podzim

Jeřáb ptačí
sladkoplodý

podzim

Jeřáb: Srpen až Září

D (mohutné ovocné
stromy se solitérním
charakterem)

Jírovec maďal

podzim

kaštany

B (solitérní stromy)

Kdouloň

podzim

Kdoule: Podzim

G (skupiny ovocných
stromů)

Jilm

B (solitérní stromy)

Kalina obecná

Červen – Venkovské květy

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Kalina tušalaj

Červen – Venkovské květy

C (skupiny keřů a
menších stromů)

koření, léčivá bylina
okrasný

V (vodní rostliny)
V (vodní rostliny)

Puškovorec obecný
Orobinec

vodní
vodní

Byliny

Trávnaté plochy

Z bylin budou vysázeny plochy z některých

Trávníky se budou dělit z hlediska údržby na tři

užitkových trvalek, zejména s polodřevnatým

kategorie. Způsob údržby definuje i charakter

charakterem – např. šalvěj lékařská , levandule,

trávníku.

mateřídouška a některé byliny – kopřiva, me-

1.

duňka apod.

Rekreační trávník určený pro pohyb a aktivity

Trávník intenzivně sečený

Líska obecná

podzim

lískové oříšky

C (skupiny keřů a
menších stromů)

Ořešák vlašský

podzim

Ořešák: Říjen

D (mohutné ovocné
stromy se solitérním
charakterem)

Další trvalky nebudou vysazovány samostatně

návštěvníků parku. Bude pravidelně udržovaný

(na záhony), ale budou součástí kvetoucího luč-

sečením na výšku kolem 5 cm

Rakytník řešetlákový

podzim

kuchyně, olej, léčivý

C (skupiny keřů a
menších stromů)
H (popínavé dřeviny
na konstrukci)

ního trávníku.

Réva vinná

podzim

Další trvalky budou vysázeny kolem potoku

2.

Trávník sečený extenzivně, případně

a tůní. V tůních budou vysázeny vodní rostliny.

trávník spásaný ovcemi

Travnaté plochy sečené nebo spásané méně často.
Tyto plochy jsou sečeny natolik, že se po nich lze
běžně pohybovat, sbírat ovoce apod.

3.

Kvetoucí louka (sečený 2x ročně)

Travnaté plochy, kde se nechají plně vyvinout
a kvést luční druhy trvalek (kopretiny, smolničky, jitrocel apod.) Teprve po jejich odkvětu
(konec června-začátek července) dochází k jejich
sečení. Druhý pokos se provádí na podzim (konec září-začátek října).

A7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ (ÚSES)

Územní studie „Pole / lesopark v MČ Praha –

plocha ZMK s režimem regionálnícho ÚSES.

dřevinných porostů, v prostoru bioocentra se

Satallice“ (dále jako „studie“) řeší novou formu

dále nachází zdroj vody pro navrhovaný vodní

využití území při východním okraji zastavěného

tok. U těchto záměrů je vliv na prvek ÚSES

území MČ Praha – Satalice, přibližně v prosto-

patrnější neboť dojde k zásahu do stávajících

ru vymezeném pro změnu územního plánu č.

dřevin. Doporučujeme však navrhované řešení

Z 2848/00. Studie zde navrhuje změnu využití

akceptovat, neboť zásah není vzhledem k ploše

stávající orné půdy na otevřené luční prostředí

biocentra nijak markatní a navazující krajinná

s rozvolněnými výsadbami ovocných a auto-

úprava navržená studií takový zásah velmi výraz-

chtonních dřevin doplněné místními reliéfními

ně kompenzuje. V severozápadní části plochy č.

úpravami, drobnou vodotečí a menší vodní

Z 2848/00 je studií navrhována vodní plocha do

nádrží.

Zastoupené prvky ÚSES mají označení R4 (regi-

které ústí navrhovaná vodoteč. Vodní plocha se

onální biokoridor) a L2 (biocentrum vložené do

v části nachází na hranici biokoridoru a byť se

trasy regionálního biokoridoru.

jedná o biokoridor mezofilní je vliv vodní plochy

Podél východního okraje biokoridoru, z podstat-

na biotopy biokoridou možné chápat spíše

né části mimo jeho plochu, byl realizován pás

pozitivně projevujícíc se v důsledku ve zvýšení

dřevin. Vlastní plocha biokoridoru R4 se tak na-

celkové biodiverzity území.

chází mezi místní komunikací lemující zastavěné

Navržené úpravy nesnižují celkovou funkčnost

území Satalic a tímto pásem dřevin.

biokoridoru R4 ani biocentra L2. Charakter

Studie navrhuje prostorem biokoridoru dvě pěší

úprav je možné považovat spíše za řešení, kte-

trasy, které jeho vedení příčně kříží. Tento záměr

ré k funkčnosti biokoridou přispívá, přičemž

Vymezený segment pro změnu územního plánu

biokoridor žádným významným způsobem

navržené úpravy mohou být dle nové metodiky

č. Z 2848/00 přímo na zastavěné území nenava-

neovlivní. Prostorem biocentra jsou vedeny další

tvorby ÚSES chápány jako ochranná zóna vyme-

zuje. Mezi jeho plochou a zástavbou je vymezena

pěší trasy které si vyžádají zásahy do stávajících

zených segmentů regionálního biokoridou, byť

zde taková zóna doposud vymezena nebyla.

A8. NOVÝ KOPEC – OBJEKT V JZ ČÁSTI ÚZEMÍ

Umělý kopec by měl zvyšovat už stávající naváž-

určená zejména pro pohled do nebe a do koruny

ku na zhruba 10,5 metru nad terén. Tato naváž-

stromů...

ka bude z velké části dotována ze severo-západní
části území parku, kde by mělo dojít ke ,,zkrácení (otevření pohledu) kopečku u bývalé vodní
nádrže.
Jeho účelem je celoroční rekreace, zejména pak
ta zimní. Podzemí kopce bude protkáno jednoduchým labyrintem chodeb na bázi sestavy
betonových trubic oválného průměru. Výškové
rozdíly soustavy by měly být minimální vzhledem k bezpečnosti i s ohledem na dětské hry.
Kousek od vrcholu kopce bude mísovitá zatravněná prohlubeň pro odpočinek v pozici ležmo na
zádech (M12 označena v grafické části studie),

A9. NÁVRH VÝTVARNĚ-KONCEPČNÍ MOŽNOSTÍ PRO VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ,
DROBNOU ARCHITEKTURU (MIMO NOVÉHO
KOPCE)
Řešení Satalického parku vychází z přesvědčení,

bem jako svazek cca šesti sazenic, určených poslé-

Rozhledna – nízkonákladová vyhlídka (v gra-

Může být dále broušen, nebo naopak ponechán

že navrhované území je a bude nedílnou součástí

ze ke srůstu. Ty vytvoří zároveň jakési dominanty

fické části popsána jako M9) bude sloužit jako

v ,,hrubém“ tvaru.

Satalické bažantnice a Vinořského parku. Proto

v areálu.

výhled do oblasti suché Rokle směr Vinoř a zpět

řada prvků vychází také z odkazu romantického

https://cs.wikipedia.org/wiki/Park_Muzakowski

na celý areál parku.

(barokního) krajinářství, i když podstatně novým

http://whc.unesco.org/en/list/1127

způsobem.
Voda – V celém území jsou navrženy malé
Projekt řeší, respektive navrhuje včlenenit do

nádrže a především zcela severně u silnice K Ra-

dané plochy řadu nových krajinných prvků, včet-

donicům je navržena větší nádrž s mostky a živou

ně standartizovaného mobiliáře, který ale není

vrbovou architekturou. Pro děti bude na zpev-

součástí řešení této fáze studie.

něných místech navržen tzv.: Wasserspiel – tedy

Mezi hlavní výtvarné prvky (drobnou architektu-

hravé prvky s tekoucí vodou a mlhoviště.

ru) bude patřit:

Wasserspielplatz – např.: Eisvogelpfad mit
Wasserspielplatz

Vstupní lípy - na vyvýšených místech (označeno
v grafické části jako S), sázené barokním způso-

Zemní betonové objekty – budou sjednocujícím prvkem pro celý areál. Budou vyrobeny
v první části realizace parku (ještě před výsadbou
sadu).
Princip: Na místě se vykopá jáma, v tvaru který
má mít socha – objekt (lavice, stéla, zrcadlo...).
Následně je zalita betonem s armaturou. Následně je objekt vytažen a invertně usazen do terénu.

DODATEK PRO MHMP A IPR PRAHA

A11.

Pásmo pro možné umístění budov,

rovnoběžné s ulicí K Radonicům
V pásmu určeném k umístění budov nejsou dle
studie plánovány žádné stavby.
A12.

Pásma pro umístění zpevněných ploch

(bez budov), rovnoběžné s ulicí K Radonicům
V pásmu určeném k umístění zpevněných ploch
jsou uvažovány plochy dle hlavního výkresu
v grafické části studie. Počítáno je zde výhledově
i s točnou pro BUS a malým parkovištěm.
A13.

Napojení areálu z ulice K Radonicům,

včetně parkování.
V návrhu řešení je počítáno v S části území
s možným vybudováním nové točny pro malý
autobus MHD (prodloužení trasy směr Radonice?) a menšího parkoviště.
Celé území bude přístupné dle návrhu (viz.
grafická část studie) z ulice K Radonicům, vybudováním nového příjezdu pro hasičskou (záchranářskou) techniku. Toto je nezbytné nejen pro
dopravu k uvažovanému hasičskému cvičišti,
ale i pro případ krizové události v parku (požár,
zranění).
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NAPŘ. OSTŘICE ČI RÁKOS

VLHKOMILNÁ DOPROVODNÁ VEGETACE,

terén

200

250

2000 - 2700

kámen š. 250mm

3%

3%

MZK - tl. 180mm
ŠD - tl. 150mm

1100

500

KÁMEN VHODNÝ K POSEZENÍ

Vzorový příčný řez - v blízkosti kamenného brodu

CHŮZI PO NICH (TZV. ŠLAPÁKY)

JEDNOTLIVÉ KAMENY BUDOU OSAZENY PLOCHOU
STRANOU NAHORU TAK, ABY UMOŽŇOVALY

Vzorový příčný řez - kamenný brod

LOŽE Z OBLÁZKU, TL. MAX 150 mm
RYBNIČNÍ FOLIE
PODSYP Z PÍSKU, TL. MAX 100 mm
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SKUTEČNÁ NIVELETA DNA

NIVELETA TŮNÍ

NIVELETA BRODŮ

NIVELETA BŘEHŮ BERMY

Vzorový podélný profil vodního koryta

VLHKOMILNÁ DOPROVODNÁ VEGETACE,

Vzorový příčný řez - úsek v brodu (v přímé)

PRAVÝM A LEVÝM BŘEHEM KORYTA

STĚHOVAVÁ KYNETA POHYBUJÍCÍ SE MEZI

PROFIL BRODOVÉHO ÚSEKU

Vzorový příčný řez - úsek v tůni (v oblouku)

POZNÁMKA:
V CELÉ TRASA REVITALIZOVANÉHO KORYTA BUDE POUŽITA RYBNIČNÍ FOLIE.
NEJPRVE BUDE VYHLOUBENY RÝHA VODNÍHO TOKU A JEJÍ POVRCH ZBAVEN OSTRÝCH
PŘEDMĚTŮ, PŘÍPADNÉ NEROVNOSTI BUDOU VYPLNĚNY VRSTVOU PÍSKU O MAX. TLOUŠŤCE 100 mm.
NÁSLEDNĚ BUDE POLOŽENA FOLIE, NA KTEROU BUDOU KLADENY JEDNOTLIVÉ KAMENY
DO LOŽE Z OBLÁZKŮ (TL. MAX 150 mm).

LEGENDA

VÝŠKOVÝ ROZDÍL MŮŽE BÝT AŽ 400 mm

JEDNOTLIVÉ KAMENY BUDOU DO KORYTA
USAZENY NEPRAVIDELNĚ DO LB A PB,

Vzorový příčný řez - balvanitý skluz

280

B

B

B

B

B

C

D

C

C

H

H

C

C

G

C

C

C

C
G

G

C

G

G

B

D

C

D

G

B

G

D

D

D

G

C

C

G

G

C

D

G

G

E

D

B

G

B

G

G

D

parcelní číslo

933

Praha - Satalice
681

25m

MgA.,Bc. Jan Trejbal
Prof.PhDr. Miloš Šejn
Ing. Michal Kovář, PhD.

0

SEVER

Výkres kompozice výsadby zeleně

S-JTSK / Bpv

Výkres B61

22 / 2017 / 7

Studie
ZAKÁZKA:
SOUŘADNÝ SYSTÉM:

Červenec 2017

100m

STUPEŇ:

75m

DATUM:

50m

SKUPINY KEŘOVÉHO OVOCE A UŽITK.STROMŮ

SKUPINY DROBNÉHO OVOCE

SKUPINY OVOCNÝCH STROMŮ

SOLITÉRNÍ DŘEVINY

LIPOVÝ SOLITÉR

KVETOUCÍ BYLINOVÉ ZÁHONY

TRAVNATÁ PLOCHA

KVETOUCÍ LOUKA

ZELEŇ - LEGENDA
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SKICI AUTORSKÉ

Skica je označení pro předběžnou kresbu, prvotní náčrt, původní náčrtek (črta) nějakého
uměleckého nebo technického nápadu. Původní
náčrty jednotlivých uměleckých děl, staveb či
technických artefaktů často bývají později velmi
cenným dokumentem i dokladem autorova tvůrčího myšlenkového přístupu a tvůrčího postupu.

Skici parku – geneze vývoje návrhu

Skici parku – schémata řešení a komplexní řešení

Skici parku – geneze
vývoje návrhu

Skici parku – geneze vývoje návrhu

2.

Skici parku – schémata řešení a komplexní řešení

Skici parku – geneze vývoje návrhu

Skici parku – schémata řešení a komplexní řešení

Skici parku – schémata řešení a komplexní řešení

Skici parku – schémata řešení a komplexní řešení

Řešení objektů v parku dle Prof.PhDr. Miloše Šejna

Řešení objektů v parku dle Prof.PhDr. Miloše Šejna

Řešení objektů v parku dle Prof.PhDr. Miloše Šejna

Řešení objektů v parku dle Prof.PhDr. Miloše Šejna

Řešení objektů v parku dle Prof.PhDr. Miloše Šejna

Řešení objektu kopce

Řešení objektu kopce

Řešení objektu kopce

Řešení objektu kopce
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