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Solníky dotvořením os Roztok.
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1

Idea
Řešené území je výraznou součástí celkové prostorové koncepce Roztok. Idea řešení je vyjádřená koncepcí
řešení v přímé vazbě na širší vztahy, jejich koncepci. Grafickým vyjádřením této části je 01 Širší vztahy m
1: 5 000. Řešené území je vymezeno ve všech výkresech. Jedná se o dotvoření ústřední osy Roztok – okolí
ulice Masarykova a navazující krajinný okraj.

1.1

Širší vztahy

Koncepce širších vztahů ÚS je založena na
-dotvoření hlavních os kompozice Roztok, a to konkrétně zástavby v okolí ulice Masarykova a Obránců míru
s dlouhodobou koncepcí vytvoření nového veřejného prostranství s vazbou na významné objekty veřejné
vybavenosti města.
-definování rozhraní a propojení mezi městem a krajinou, a to pomocí vytvoření koncepce okraje města a
krajiny, které podporuje přírodní hodnoty a zajišťuje vstupy a propojení do okolní krajiny pomocí překonání
výrazné morfologie hrany náhorní plošiny roztok k nábřeží Vltavy.
-napojení skrze jasně definovaná veřejná prostranství umožňující tyto propojení, a to definováním
prostranství okraje města a okraje krajiny ve vztahu na hodnotné veřejné prostranství Solníků.

1.2

Koncepce řešení

Řešené území je zásadním rozvojovým územím města Roztoky. Zejména z hlediska doplnění veřejné
vybavenosti a dovršení silné urbanistické kompozice městských os. Úkolem studie je nalézt přiměřenou
podobu nových veřejných prostranství s ohledem na aktuální požadavky města. Spolu s veřejnými
prostranstvími najít vhodnou formu zástavby pro měřítkem rozdílné objekty veřejné vybavenosti a jejich
přechod na okolní strukturu rodinných domů.
Stávající struktura zástavby je výrazně určena silnou kompozicí os veřejných prostranství. Navazující přírodní
plochy jsou hojně užívány k volnočasové rekreaci, tyto hodnoty jsou dále posilovány strukturou zástavby a
podobou veřejných prostranství.
Návrh definuje jednotlivé místa a dává jim témata převážně ve vztahu k orientaci staveb veřejné vybavenosti,
případné vstupům do okolní krajiny. Tyto jednotlivé charaktery jsou propojeny v koherentní celek.

Hlavní tématem je dotvoření výrazné urbanistické kompozice Roztok.
Územní studie v řešeném území definuje tři základní koncepční celky (označeny ve výkresu 01 Širší vztahy),
pro potřebu popisu struktury a infrastruktury,
Solníky,
Okraj města a
Okraj krajiny.
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2

Struktura
Popis struktury rozvíjí koncepci řešení v jednotlivých celcích Solníky, okraj města a okraj krajiny. Primárně
popisuje prostorové uspořádání zástavby a prostorové uspořádání veřejných prostranství. Grafickým
vyjádřením této části jsou 02 Struktura m 1: 2 000 a 04 Prostorové zobrazení.
Koncepce prostorového uspořádání veřejných prostranství
Hlavní zásadou je koncipovat veřejná prostranství tak aby vytvářela smysluplná místa ve vztahu ke kontinuu
veřejných prostranství, byla rozlišitelná, charakterově odpovídala svému významu a podporovala užívání
veřejných prostranství jako celku.
Koncepce prostorové uspořádání zástavby
Hlavní zásadou je stanovit také podmínky aby podpořili jednotlivé specifické cílové charaktery zástavby
s ohledem na danou lokalitu a její hodnoty a to tak aby stanovovala jenom nutné specifika.
Koncepce detailu veřejných prostranství
Řešení jednotlivých detailů, mobiliáře a povrchů navazuje svou podobou a charakterem na charakter
veřejných prostranství nebo cílený charakter veřejného prostranství a jejich význam.
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2.1

Solníky

Solníky jsou zásadním rozvojovým územím veřejné vybavenosti města Roztoky. Zároveň leží na dvou
významných osách kompozice města ulice Masarykova a Obránců míru. Navrhovaná struktura se musí
vypořádat s definováním veřejného parkového prostranství na ose ulice Masarykova ve vazbě na její
zakončení mezi ulicemi Čáslavského a Bernáškova. Dalším úkolem této zástavby je definovat přechod mezi
různými měřítky zástavby objektů a definování hrany Roztok s ohledem na morfologickou hranu v jihozápadní
části. Vše v daných požadavcích na vysokou efektivitu a nízkou hustotu zástavby.
Je proto vytvořen koncepční model, který je možné v případě potřeby a naplnění významu některých funkcí
území dále rozvíjet (dostavět, případně jinak využít.). Tyto horizonty ale nejsou předmětem studie kvůli
dlouhému časovému horizontu naplnění.
Prostorové uspořádání veřejných prostranství
Navrhovaná skladba veřejných prostranství reaguje na stávající skladbu veřejných prostranství, plánované a
stávající objekty a snaží se je maximálně integrovat do své struktury. Pro tyto aspekty je zásadní otázka
parkového prostranství a předprostorů veřejné vybavenosti, ve vztahu ke kompozici města. Tato prostranství
jsou hlavními prostranstvími této části města – jedná se zejména tak o část „křížení“ os města, ulice
Masarykova s předprostorem případného kulturního objektu a zakončení v komunitním nebo sakrálním
objektu umístěném v parkovém prostranství v ose ulice Masarykova.
Zakončení osy ulice Masarykova je pomocí parkového prostranství. To má za cíl neumisťovat do osy této
komunikace dominantu prostorovou ale významovou v parkovém prostranství. V něm je také umožněno
umístit případné objekty (zvonice apod.) související s hlavním objektem.
Předprostor před kulturním sálem a případnou knihovnou (je možná úprava funkce ve vztahu k veřejné
vybavenosti avšak úroveň funkce musí být obdobná k reprezentaci města Roztok). Toto prostranství je
artikulováno vyšší kvalitou použitých materiálu, uměleckým prvkem a artikulací čel objektů občanské
vybavenosti. K objektu hasičárny je doplněn objekt subtilní věže s hodinami a solitérní výsadba pro vazbu
objektu na tento předprostor.
Kompozice těchto veřejných prostranství vrcholí v prostranství „křížení“ os ulic. S ohledem na potřeby města
není možné prostranství „křížení“ vytyčit klasickým obestavěním, a proto jsou zvoleny méně konvenční
přístupy pro scelení jeho charakteru (použití a řazení výsadby apod.). O to je toto řešení citlivější na výrazné
změny své koncepce. „Křížení“ je artikulováno jako prostranství s objekty různých druhů hřišť – od sportovních
po čistě pobytové plochy. Je dodrženo dnešní rozmístění objektů tak aby bylo možno ho případně obměňovat.
Západní část je tvořena z uzavření objekty, východní pak uzavřením pomocí rastru stromořadí. Myšlenka
umístění prostranství rozvíjí danost a důležitost umístění veřejného prostranství v tomto místě (jak ukazují
historické územně plánovací dokumentace dále, které se na poloze shodují ve vztahu ke kompozici města).
Dále je rozvinuta myšlenka parkového lemu s doplněním parkování (v blízkosti školy) ulice Obránců míru pro
potřeby navazujících funkcí jako i definování prostoru u ulice Járy Cimrmana.
Tato skladebnost je doplněna vnitro blokovým parkem určeným pro vsakování i expanzi programu z okolních
objektů zástavby. Je navrhnut systém pasáží, který umožňuje pohodlnou průchodnost potencionálně
bariérových objektů. Předprostor školy tvoří okraj krajiny, konkrétně část výhledového parku. Dále pak
prostranství ve vazbě na trojřadé stromořadí v ulici Obránců Míru s ideálně vodním prvkem, případné pítkem
nebo uměleckým dílem.
Prostorové uspořádání zástavby
Typickým uspořádáním zástavby v této části je kompozice stavebních bloků B1.1/III., B1.2/III. a B1.3/III. Ta je
zamýšlena jako podgarážovaná s jedním nadzemním patrem parteru občanské vybavenosti. Na tomto patře
jsou umístěny dvou podlažní hmoty umožňující funkci bydlení.
Obdobné řešení je aplikován u stavebního bloku B1.4/II. To navazuje na objekt hasičské zbrojnice, která je
integrována do ucelené hmoty, která je doplněna průchody umožňujícími lepší integraci, pěší prostupnost a
artikulaci jednotlivých objektů.
Stavební bloky zmiňované výše v tomto odstavci pak můžou využívat také orientace do zadního traktu
objektu.
Stavební bloky B1.5/II., B1.6 a B 1.7 jsou doplněny solitérními rodinnými domy s výškovým uspořádáním
stanoveným na typickou nadzemní podlažností v okolní zástavbě rodinných domů. Svým objemem i výškou
nebudou významně převyšovat sousední již realizované RD (ve smyslu jejich výšky od terénu v porovnání
s výškou okolních objektů od jejich blízkého terénu). Výjimku tvoří objekt s uliční frontou do ulice Masarykova.
Ten navazuje na typické uspořádání v území, kdy je požadováno, aby čelo objektu bylo umístěno na hraně
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veřejného prostranství a zároveň byla snížená část využita pro nebytové účely, případně parter. Objekty jsou
reprezentovány obálkou, která nemusí být plně naplněna. Je tak umožněno rodinné bydlení v objektu s 3
nadzemními podlažími technicky a dopravně obsluhovanému z ulice Dobrovolného.
Stavební blok občanské vybavenosti V1.1/II. je podgarážován s předpokladem hmot 3 nadzemních podlaží
s krajním akcentem do parkového prostranství ve výšce 4 nadzemní podlaží. Je tím myšleno na objem sálu a
případně jiné využití směrem do předrostou tohoto kulturního objektu, který je možné částečně otevřít do
parkového vnitrobloku.
Stavební blok občanské vybavenosti V1.2/II. je v severní části vybaven zázemím sportovišť s možnosti
doplnění příbuzných funkcí (šatny, sauny, drobné pohostinství apod.). Tato část je však primárně určena
využití školou a orientována tak aby mimo hodiny vyučování bylo možné kapacity hřišť sdílet s veřejností. Je
možné hřiště dočasně zastřešit s ohledem na počasí. Samotný objekt školy je pak situován tak aby svým čelem
kopíroval vyhlídkový park. Je vhodné hmotu fasádně rozehrát vůči jejímu objemu avšak adekvátně k její
funkci. Výška je stanovena dle potřeby a to minimálně jako dvou podlažní a maximálně jako 4 podlažní objekt.
Sportovní hala je pak koncipována podobně jako severní část pozemku, přičemž se jedná o trvalou stavbu.
Vnitroblok je pak uzavřenou zahradou školy.
Stavební blok občanské vybavenosti V1.3/I. je určen pro mateřskou školu s orientací své zahrady směrem na
jihozápad.
Detail veřejných prostranství
Úpravy veřejných prostranství musí ctít výsostní charakter daného místa. Povrchy předprostorů veřejných
staveb jsou vyvedeny v nejvyšší možné kvalitě. V těchto plochách je také doplněn specificky mobiliář jako
pítka stojany, případné umělecká díla a specifické herní prvky. Zbytek je doplněn v střídmém designu
využívajícím kov a dřevo. Ploty musí být minimálně z 75% průhledné s možností podezdívky v
povrchově kvalitních materiálech a střídmém barevném provedení. Výsadba na pozemcích musí podléhat
celkovému charakteru Solníků (např. jsou nepřípustné tújové a plné ploty apod.). Na komunikacích ulic
pracovat s povrchy v návaznosti na tyto komunikace (tzn. dodržení charakteru dláždění nebo průběžného
vsakovacího pásu vedle asfaltového povrchu komunikace).

Obr. Schéma hlavního (systému) prostranství části Solníky
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Obr. Výřez z Přehledného regulačního a zastavovacího plánu pro část území , 1927 (SOkA Dobřichovice)

Obr. Výřez z Náčrtu směrného územního plánu, CHOCHOL , 1951 (SOkA Dobřichovice)
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Obr. Výřez z Územního plánu sídelního útvaru (výkres 11 Krajinná ekologie, zeleň ve městě, ÚSES),
SVRČKOVÁ M., 1994

Obr. Výřez z 2.Hlavního výkresu Návrhu územního plánu pro společné jednání, TERPLAN, 2017
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2.2

Okraj města

Dotvoření severozápadní části ulice V Solníkách směrem na Solníky je pojato koncepčně jako okraj města.
Zde je vytvořen skrze objekty veřejné vybavenosti, využití morfologie a stop krajiny svébytný celek, který
napojuje sad vytvořený doplněním stávajícího sadu na ulici Čáslavského. Tato lukrativní klidná poloha je
věnována starším občanům a spolkovému životu města. Je tak využita klidná a bezpečná okrajová poloha
spjata s přírodou vhodná pro uvedené funkce.
Prostorové uspořádání veřejných prostranství
Hlavním veřejným prostranstvím je chápáno krajinné prostranství sadu. To je prostředníkem okraje města.
Zde expandují pěší cesty a napojuje se struktura veřejných prostranství města. Charakter je podpořen
výsadbou stromořadí využívajících stromů sadu. Je dotvořena silná kompozice ulice V Solníkách, která
následně navazuje na část okraje krajiny. Stávající diagonální propojení je v okrajové části nahrazeno
průchodem a je doplněna „záhumení“ pěší cesta.
Prostorové uspořádání zástavby
Zástavba je navržena k doplnění rodinnými domy v sektoru navazujícím přímo na stávající zástavbu
rodinných domů. Tato zástavba přechází do části dvorce veřejného objektu, který je koncipován a
komponován jako dvoutraktový objekt s přepojovacím čelem. Objekt veřejné vybavenosti se orientuje do
veřejných prostranství. U okraje sadu je určen objekt pro spolky, školku nebo těžce nemocné. V případě
nutnosti je možné dané využití upravit dle situace, musí však dbát klidového charakteru lokality. Shluk
objektů veřejné vybavenosti je uzavřen komerčním objektem, který slouží jako podpora dvorce objektu
domu důchodců (hlavně s určením pro lékařské a obdobné funkce) a podpora parkových aktivit. Kompozice
objektů je koncipována tak, aby bylo možné vytvořit areálovou komunikaci v ose ulice Nad Vltavou a
zároveň zachovat stávající vzrostlé stromy sadu.
Pro parcelaci stavebního bloku B2.1 se v navazujících správních řízeních (zejména územním a stavebním)
připouští i zachování stávajícího tvaru již existujících zastavěných stavebních pozemků s tím, že vymezení
sousedního navrhovaného stavebního pozemku nebo pozemků bude vůči nim upraveno. Úpravou je
myšleno změna počtu objektu z 8 na 7 pří zachování regulace odstupu 6m od veřejného prostranství a
následné maximální hloubky umístění hlavního objektu 14m. Výškové uspořádaní stavebního bloku B2.1 je
stanoveno na typickou nadzemní podlažností v okolní zástavbě rodinných domů. Svým objemem i výškou
nebudou významně převyšovat sousední již realizované RD (ve smyslu jejich výšky od terénů v porovnání
s výškou okolních objektů od jejich blízkého terénu).
Pro parcelaci stavebního bloku B2.2 se v navazujících správních řízeních (zejména územním a stavebním)
připouští i zachování stávajícího tvaru již existujících zastavěných stavebních pozemků s tím, že vymezení
sousedního navrhovaného stavebního pozemku nebo pozemků bude vůči nim upraveno. Úpravou je
myšleno změna počtu objektu ze 7 na 6 pří zachování regulace odstupu 6m od veřejného prostranství a
následné maximální hloubky umístění hlavního objektu 14m. Výškové uspořádaní stavebního bloku B2.2 je
stanoveno na typickou nadzemní podlažností v okolní zástavbě rodinných domů. Svým objemem i výškou
nebudou významně převyšovat sousední již realizované RD (ve smyslu jejich výšky od terénu v porovnání
s výškou okolních objektů od jejich blízkého terénu).
Výškové uspořádaní stavebního bloku V2.1 je stanoveno tak aby svým objemem i výškou významně
nepřevyšoval sousední již realizované RD (v smyslu jejich výšky od terénu v porovnání s výškou okolních
objektů od jejich blízkého terénu). Pro hlavní hmoty objektů domovu důchodců (přibližné kolmě orientovány
na ul. MUDr. Tichého) stanovena šikmá střecha minimálního sklonu 30° s možností vikýřů.
Detail veřejných prostranství
Ve veřejných prostranstvích je využit trávník, asfalt a dláždění v blízkosti sadů a objektu domova důchodců.
Mobiliář je tvořen jednoduchými prvky z kovu a dřeva. Ploty musí být minimálně z 75% průhledné
s možností podezdívky v povrchově kvalitních materiálech a střídmém barevném provedení. Výsadba na
pozemcích musí podléhat celkovému charakteru zahradního města (např. jsou nepřípustné tújové a plné
ploty apod.). Na komunikacích ulic MUDr. Tichého a V Solníkách pracovat s povrchy v návaznosti na tyto
komunikace (tzn. dodržení charakteru dláždění nebo průběžného vsakovacího pásu vedle asfaltového
povrchu komunikace).
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2.3

Okraj krajiny

Okraj krajiny tvoří lem krajinných prostranství ve vazbě na okraj města. Postupně tak předprostor školy tvoří
plato s výhledem na Žalov a určuje cézuru mezi strukturou celku Roztok a celku Žalova. Navazuje parkové
prostranství s velkým množstvím sadů a vstupů do okolní krajiny, které se postupně proměňuje do více
přírodního charakteru v blízkosti hodnotných svahů. Následně pak blízké navážky vytvářejí pobytovou louku
s herními prvky a pěšími okruhy a uzavírají tak celek okraje krajiny.
Prostorové uspořádání veřejných prostranství
Předprostor školy je koncipován jako výhledový park se sportovním okruhem. Svah mezi spodní a vrchní
části cesty je využit pro případné sezení. Sportovní okruh je tvořen in-line stopou a měkkou stopou pro běh
např .i školáků. Postupně charakter přechází do méně pohledové části a zvyšuje se počet vzrostlých stromů.
Jednotlivé vstupy do tohoto parku jsou navázány na osy okolních ulic. Plocha se sady, vstupy do krajiny a
zemědělskou půdou je doplněna o drobnou výsadbu stromořadí a sadů tak, aby se zabránilo erozi v území a
definovala se cestní síť. Navazující rozcestí vytváří podmínky pro propojení vrchní a spodní hrany Roztocké
terasy skrz podchod u lesní školky. Drobné cesty v další části využívají morfologie pro vytvoření a integraci
herních prvků v spojitosti s luční vegetací. Při změně navržené parcelace stavebního bloku označeného B2.1
a posunu průchodu mezi domy, tedy jednoho ze vstupů do krajiny, je nutno napojovací bod adekvátně
upravit.
Prostorové uspořádání zástavby
V této části se zástavba nevyskytuje. Je možné koncepci doplnit o drobné objekty pro podporu funkčnosti
parkových ploch, ideálně však vždy na kříženích s jinými veřejnými prostranstvími.
Detail veřejných prostranství
Veřejné prostranství využívá mlatové cesty a povrchy s vysokou permeabilitou. Mobiliář je tvořen
jednoduchými prvky z kovu a dřeva. Je využívaná široká skladba přírodních povrchů a různých druhů
trávníků a travin. Tyto detaily budou rozvedeny v podrobnějších dokumentacích.
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3

Infrastruktura
Popis infrastruktury rozvíjí koncepci řešení v jednotlivých celcích Solníky, okraj města a okraj krajiny.
Primárně popisuje dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu, veřejnou vybavenost a krajinnou
infrastrukturu. Grafickým vyjádřením této části je 03 Infrastruktura m 1: 2 000.
Koncepce dopravní infrastruktury
Hlavní zásadou je stanovit takové podmínky řešení dopravní obsluhy, aby bylo v maximální míře využito
stávající dopravní infrastruktury, a aby dopravními požadavky nové zástavby nebyla zatížena zejména
stávající obytná zástavba.
Koncepce technická infrastruktury
Hlavní zásadou je stanovit základní podmínky řešení technické infrastruktury tak, aby byly minimalizovány
zásahy do stávajících vedení a komunikací. Řešení odvodu dešťových vod je pak řešeno koncepčně s ohledem
na skutečnost, že Generel odvodnění města Roztoky 2020 nestanovuje pro řešené území zásady řešení.
Koncepce veřejné vybavenosti
Hlavním principem řešení je vytvoření městského zakončení Masarykovy osy včetně umístění veřejného
vybavení celoměstského i lokálního významu. Doplnění chybějící veřejné vybavenosti v organismu města
vytváří centrum lokality Solníky.
Koncepce krajinné infrastruktury
Hlavní zásadou řešení je nerozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny a respektování okraje města a
krajiny v souladu s platným i připravovaným územním plánem, a dále systém zelené infrastruktury
doplňovat o interakční prvky remízů a nelesní zeleně a posilovat funkci nadregionálního ÚSES.

3.1

Solníky

Rozvoj části Solníky, přirozeného centra lokality obytné zástavby, přináší potřebu komplexního řešení
infrastruktury této části města, které je v současnosti mrtvým bodem Roztok. Základním úkolem je řešení
dopravní obsluhy území s ohledem na kumulaci objektů veřejného vybavení, a tedy i kumulaci nároků na
statickou dopravu. Zároveň je nezbytné zachovat klidový obytný charakter stávající zástavbě rodinného
bydlení. Dalším úkolem je definování koncepce likvidace dešťových vod, která je dnes řešena odvodem do
Žalovského potoka, což se jeví s ohledem na charakter využití území jako nedostatečné, a nabízí se výhledově
řešit napojení např. na Únětický potok, s čímž pracuje i zadání územní studie.

Dopravní infrastruktura
3.1.1.1

Silniční doprava

Lokalita je vymezena ulicemi Masarykova, Čáslavského, Bernáškova, Obránců míru a Felklova. Ulice Obránců
míru plní v obslužném systému města funkci sběrné komunikace, stejně tak ulice Masarykova od křižovatky
s ulicí Obránců míru. Ostatní ulice jsou místními obslužnými komunikacemi.
Systém obslužných komunikací je doplněn propojením ulic Felklova a Obránců míru, obslužnou komunikací
MO2p 15/7/30 (větev „B“) s oboustranným chodníkem a jednostranným parkováním a obslužnou komunikací
MO2p 15/7/30 (větev „3“, rekonstruovaná ulice Najdrova) s oboustranným chodníkem a oboustranným
parkováním. Připojení komunikací na ulice Felklova a Obránců míru je stykovou křižovatkou tvaru T.
Komunikace je řešena jako zklidněná (zóna 30), jsou s ní dále napojeny objekty sjezdy do podzemích parkovišť.
Z ulice Felkova jsou napojeny objekty bytových domů B1.2 a B1.3 sjezdy do podzemních parkovišť.
Předprostor základní školy propojující ulici Felklova a ulici Obránců míru je řešen jako pěší zóna MK-D1p 6,5/20
(větev „4“) s umožněním průjezdu automobilů dopravujících děti a zaměstnance školy. Je zakázán průjezd pro
běžnou dopravu.
Propojení ulic Čáslavského a Bernáškova je řešeno jako obytná zóna MK-D1p 12/20 (větev „C“)
s jednostranným kolmým parkováním.
Napojení ulice Dobrovolného na ulici Masarykova je řešeno jako zklidněná obslužná komunikace MO2
8/6,5/30 (větev „D“) (zóna 30). Komunikace je připojena stykovou křižovatkou tvaru T.
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Napojení ulice Sedláčkova na ulici Obránců míru je řešeno jako uklidněná obslužná komunikace MO2 10/7/30
(větev „5“) (zóna 30). Komunikace je připojena stykovou křižovatkou tvaru T. Propojení ulic Chelčického a
Sedláčkova je řešeno jako obytná zóna MK-D1 5,5/20 (větev „E“).

3.1.1.2

Statická doprava

Požadavky statické dopravy jsou řešeny v jednotlivých uličních profilech a jsou zobrazeny v grafické části ve
výkrese 03 Infrastruktura.
U objektů rodinných a bytových domů jsou parkovací stání řešena na vlastním pozemku, odstavná stání jsou
umístěna v navazujících veřejných prostranstvích. Pro bytové domy B1.1, B1.2 a B1.3 je uvažováno
s podzemními parkovacími stáními, které jsou napojeny z ulice Felkovy. Pro bytové domy B1.4 jsou uvažována
parkovací stání povrchová.
Pro objekty občanského vybavení V1.1 je uvažováno s podzemními parkovacími stáními, které jsou napojeny
z ulice z větve „3“. Pro areál školy V1.2 je uvažováno s povrchovými parkovacími stáními, které jsou napojeny
z ulice Obránců Míru.

3.1.1.3

Hromadná doprava

Lokalita je obsloužena linkovou autobusovou dopravou (linka č. 359) Roztoky, Bělina – Suchdol. V území se
nacházejí dvě autobusové jednosměrné zastávky, Roztoky-Masarykova a Roztoky-Solníky.
S ohledem na řešení ulice Masarykova jsou upraveny polohy zastávek tak, aby vytvořily jednu oboustrannou
zastávku v nejaktivnější části ulice, zároveň jsou doplněny přechody pro chodce. Řešení souvisí s umístěním
nové autobusové zastávky u areálu domova důchodců v části Okraj města a to tak, aby se autobus nebyl nucen
obracet v křižovatce Masarykova x Čáslavského x Bernáškova, ale až v koncové poloze ulice MUDr. Tichého,
případně po trase MUDr. Tichého – Felklova.

3.1.1.4

Cyklistická a pěší doprava

Územím neprochází žádné cyklistické trasy nebo stezky. Pohyb cyklistů je předpokládán jako integrovaný
v rámci komunikační sítě.
Komfort pěšího pohybu je posílen řešením komunikací s oboustrannými chodníky nebo návrhem pěších a
obytných zón s předností pěšího pohybu. Prostor Solnického náměstí je řešen jako dopravně smíšená plocha
s preferencí pěšího pohybu, ale umožněním vjezdu automobilů pro potřeby zásobování komerčního parteru
objektů.

Technická infrastruktura
3.1.2.1

Zásobování vodou

Veřejný vodovod v Roztokách je součástí Skupinového vodovodu (SV) Roztoky - Velké Přílepy, který je zásoben
pitnou vodou ze zdrojů Středočeské vodárenské soustavy. SV je zásoben přivaděčem z vodojemu (VDJ) Praha
- Suchdol. Lokalita je napojena na střední tlakové pásmo, akumulaci zajišťuje VDJ U Sokolovny.
Koncepce řešení zásobování řešeného území pitnou vodou spočívá v doplnění stávající vodovodní sítě o šest
dílčích větví, které vytvoří v rámci budoucích uličních prostranství nové vodovodní okruhy. Doplnění
vodovodní sítě je patrné z grafické přílohy. Předpokládá se realizace vodovodní řadů z HDPE v profilu 90×5,4.
Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
-

specifická potřeba pitné vody:
koeficient denní nerovnoměrnosti kd:
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh:
specifická potřeba u obč. vybavenosti

:

150 l . os-1 . den-1
1,35
1,80
30 l . os-1 . den-1
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Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

B1.1B1.7

bydlení,

V1.1

komerční parter

obyv.

RD

HPP
bytů

mimo
bydlení

Průměrná
denní
potřeba

Max.
denní
potřeba

Max.
hodinová
potřeba

[m2]

[m3/d]

[m3/d]

[l/s]

244

6

88

5 360

39,8

53,8

1,12

vybavenost

-

-

-

6 170

1,5

2,1

0,04

V1.2

základní škola

-

-

-

7 501

12,8

17,3

0,36

V1.3

mateřská škola

-

-

-

900

3,3

4,5

0,09

V1.4

vybavenost

-

-

-

804

0,8

1,1

0,02

244

6

88

20 735

58,3

78,7

1,64

Celkem

Bilancované zvýšení potřeb je v možnostech stávající vodovodní sítě.

3.1.2.2

Kanalizace

Splašková kanalizace
Navrhovaná zástavba bude odkanalizována splaškovou kanalizací prostřednictvím navrhovaných stok
umístěných v rámci nových obslužných komunikací. Navrhované stoky budou gravitačně svedeny do stávající
jednotné kanalizace. Navrženy jsou celkem dvě větve splaškové kanalizace, jedna v ulici Masarykově a druhá
v Bernáškově ulici.
Výpočty produkce splaškových vod vycházejí ze stejných údajů a předpokladů jako výpočty potřeb pitné vody:
-

součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod:

4,5.

Bilance produkce splaškových odpadních vod je uvedena v následující tabulce:
Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

B1.1B1.7

bydlení,

V1.1

komerční parter

obyv.

RD

HPP
mimo bydlení

Max. produkce
splašků

[m2]

[l/s]

bytů

244

6

88

5 360

2,07

vybavenost

-

-

-

6 170

0,08

V1.2

základní škola

-

-

-

7 501

0,67

V1.3

mateřská škola

-

-

-

900

0,17

V1.4

vybavenost

-

-

-

804

0,04

244

6

88

20 735

3,03

Celkem

Dešťové odvodnění
Ve zpracovaném generelu odvodnění města není území lokality Solníky řešeno. V území se nachází síť
jednotné kanalizace, částečně jsou (u nověji realizovaných uličních prostranství) srážkové vody zachycovány
a zasakovány v rámci ploch parkovacích stání osazených zatravňovací dlažbou.
V nově realizovaných plochách je počítáno s kombinací opatření hospodaření s dešťovou vodou vedoucích k
maximálnímu zadržení a vsakování srážkové vody v místě spadu a k minimalizaci jejího odvádění stávající
jednotnou kanalizací. V rámci nových uličních prostranství budou nadále realizována parkovací stání z
propustné zatravňovací dlažby, podél komunikací na okraji území budou realizovány vsakovací průlehy a v
rámci jednotlivých stavebních pozemků bude řešeno hospodaření se srážkovými vodami formou jejich
akumulace pro další využití, popř. postupné zasakování. V územní studii je navržena realizace dešťové
kanalizační sítě, která bude sloužit zejména pro odvodňování navrhovaných uličních prostranství a ostatních
veřejných zpevněných ploch. Síť dešťové kanalizace je doplněna třemi retenčními opatřeními, které budou
sloužit k zachycení přívalových srážkových vod.
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V rámci obslužných komunikací v nové zástavbě je počítáno s realizací dešťové kanalizace v profilech DN 300.
Srážkové vody v rámci jednotlivých pozemků nebude vzhledem ke geologickým podmínkám zřejmě možné
zcela vsakovat. Geologické poměry bude nutné v dalších stupních doložit hydrogeologickým průzkumem.
Studie předpokládá, že část dešťových vod z jednotlivých pozemků bude odváděna navrhovanou dešťovou
kanalizací, vždy však pouze v povoleném minimálním množství, po transformaci přívalové srážky v
akumulačních jímkách umístěných v rámci jednotlivých pozemků.
Výpočet dešťového odtoku a objemu dešťových zdrží

Profil

Plocha
povodí

Koef.
odtoku

ha

Intenzita
deště i15

Intenzita
deště i120

Odtok
Q15

Odtok
Q120

Objem
zdrže
V15

Objem
zdrže
V120

Přítok/
odtok

l . s-1 . ha-1

l . s-1 . ha-1

l/s

l/s

m3

m3

l/s

RN1.1

0,50/0,17

0,9/0,8

160

31

94

18

87

153

6/3

RN1.2

0,40/0,29

0,9/0,8

160

31

94

18

93

203

18/8

RN1.3

0,13/0,53

0,9/0,8

160

31

86

17

78

120

5/5

Ve výpočtu byly voleny průměrné hodnoty srážkových intenzit, odtok vody ze směrodatného deště a objemy
srážky byly posouzeny na návrhové deště trvání 15 a 120 min při periodicitě 0,5.
Retenční nádrž RN1.1 je koncipována jako vodní prvek sloužící k doplnění parkové úpravy veřejného
prostranství. Pro retenční účely bude sloužit pouze část jejího objemu (při vymezené rozloze zdrže bude výška
retenčního prostoru činit cca 0,1 - 0,3 m). Je počítáno s regulovaným odtokem vody ze zdrže RN1.1 do
retenčního podzemního objektu RN1.2 o velikosti 3 l/s. Ze retenčního objektu RN1.2, který bude umístěn
v zeleném pásu v ose ulice Masarykova je počítáno s regulovaným odtokem o velikosti 5 l/s do stávající
jednotné kanalizace v Masarykově ulici. Návrh je připraven tak, aby nově urbanizované území umožňovalo
oddělené odvádění srážkových a splaškových odpadních vod, a aby bylo možné v budoucnu napojit srážkové
vody do nové dešťové kanalizace v Masarykově ulici, která by měla být v rámci budoucí rekonstrukce
Masarykovy ulice realizována a napojena do zkapacitňované dešťové kanalizace v Lidické ulici.
Retenční nádrž RN1.3 slouží k akumulaci srážkových vod z prodloužení ulice MUDr. Tichého před jejich
napojením do stávající dešťové stoky v ulici V Úvoze.
Pro zachycení extravilánových vod a zmírnění povodňových průtoků na Žalovském potoce je navržena dešťová
zdrž v horní části povodí Žalovského potoka.
Z výpočtu vyplývá, že umístění retenčních nádrží a objektů pro zachycení předpokládaného dešťového odtoku
je prostorově reálné a bude v podrobnějších dokumentacích dále prověřeno.

3.1.2.3

Zásobování plynem

Zásobování řešeného území zemním plynem je navrhováno doplněním stávající STL plynovodní sítě. Území
bude plynofikováno prostřednictvím čtyř dílčích větví navrhovaných STL plynovodních řadů propojujících
stávající rozvody a uložených v rámci nových místních obslužných komunikací. Plynovody budou realizovány
z lineárního polyetylénu v profilech DN 50, resp. DN 63.
Bilance potřeb zemního plynu v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
-

průměrná specifická potřeba ZP – pro RD
maximální hodinová potřeba ZP pro RD

:
:

4 000 m3 . rok-1
2,7 m3 . hod-1
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Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

obyv.

RD

HPP
bytů

mimo
bydlení
[m2]

B1.1B1.7

bydlení,

V1.1

komerční parter

Průměrná
potřeba

Max.
potřeba

[tis.m3/rok]

[m3/h]

244

6

88

5 360

464

335

vybavenost

-

-

-

6 170

100

52

V1.2

základní škola

-

-

-

7 501

122

63

V1.3

mateřská škola

-

-

-

900

15

8

V1.4

vybavenost

-

-

-

804

13

7

244

6

88

20 735

713

465

Celkem

3.1.2.4

Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií je navrženo rozšířením stávající kabelové sítě VN a realizací nové trafostanice
22/0,4 kV umístěné na západním okraji ulice Čáslavského. Nová trafostanice bude napojena kabelovou
smyčkou VN ze stávající trafostanice TS 19, která se nachází na severním okraji ulice Bernáškovy. Rozvody NN
budou z nové trafostanice vedeny v rámci chodníků, případně nezpevněných okrajů komunikací a budou
smyčkovány v připojovacích skříních jednotlivých odběratelů.
Bilance potřeb elektrické energie v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
specifický příkon pro rodinný dům
součinitel soudobosti v obytných plochách
součinitel soudobosti ploch vybavenosti a komerce
Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

obyv.

RD

:
:
:

17 kW
0,3
0,5
HPP

bytů

mimo
bydlení
[m2]

B1.1B1.7

bydlení,

V1.1

komerční parter

Instalovaný
výkon

Soudobý
výkon

[kW]

[kW]

244

6

88

5 360

747

224

vybavenost

-

-

-

6 170

185

93

V1.2

základní škola

-

-

-

7 501

225

113

V1.3

mateřská škola

-

-

-

900

27

14

V1.4

vybavenost

-

-

-

804

24

12

244

6

88

20 447

1 208

455

Celkem

3.1.2.5

Elektronické komunikace

Kabely elektronických komunikací budou vedeny v chodníku nebo nezpevněném pásu podél navrhované
obslužné komunikace a budou napojeny na stávající kabelovou síť dle podmínek stanovených správcem
zařízení. V souběhu s kabelovou sítí slaboproudu budou uloženy chráničky pro pozdější případnou instalaci
optických, datových nebo jiných sítí.

3.1.2.6

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení v ulicích Čáslavského, Masarykova, Obránců míru,
Najdrova a Felklova. Rozvody budou vedeny v rámci chodníku při obrubníku na jedné straně ulice. Stožáry a
osvětlovací tělesa budou odpovídat standardu používanému v obci, např. v ulicích Masarykova a Obránců
míru.
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Krajinná infrastruktura
Lokalitou neprochází prvky územního systému ekologické stability, ani se zde nenachází významné krajinné
prvky nebo územní podléhající ochraně přírody a krajiny.
Prvky krajinné infrastruktury představují dvouřadá stromořadí, charakteristická pro ulice Masarykova,
Obránců míru, Čáslavská a Bernáškova, a dále vnitroblokový park. Prvky zelené infrastruktury posilují
pobytovou pohodu prostředí a zadržování dešťových vod.
Krajinná infrastruktura je přirozenou součástí systému zadržování vody v krajině proto je nutné jednotlivé
osazovaní stromů a jiné výsadby řešit v souvislosti s kapitolou dešťové odvodnění. Jednotlivá povodí ulic by
měla být přednostně zasakována v místě s použitím výsadby (např. využití stromořadí ve veřejných
prostranstvích apod.).

Veřejná vybavenost
Prostranství Masarykovy ulice je přirozeným centrem části Roztoky Solníky a doplňuje skladbu veřejné
vybavenosti města. Plochy veřejného vybavení dle platného ÚP (plochy Z20 a Z21 dle návrhu připravovaného
ÚP) jsou určeny k doplnění potřebné vybavenosti obce.
V ploše Z20, resp. v bloku mezi ulicemi Masarykova, Najdrova a Felklova je navržen areál základní školy
s předpokládanou kapacitou cca 300 žáků. Škola obsahuje budovu tělocvičny, venkovní dvůr včetně
venkovních hřišť. Severní hranu areálu školy tvoří zázemí sportovišť s provozem oddělitelným od provozu
školy tak, aby byla sportoviště přístupná i veřejnosti. Sportoviště tak plynule navazují na vnitroblokový park,
který může být mimo jiné i jejich odpočinkovou zónou.
Naproti základní škole přes ulici Obránců míru je navržen areál mateřské školy s kapacitou cca 60 žáků.
Mateřská škola svým charakterem doplňuje klidnou zástavbu rodinných domů.
Do ulice Masarykova je orientován objekt knihovny a kulturního sálu. Objekt je řešen s aktivním parterem
využívajícím pobytový potenciál ulice. Bytový dům v jižním rohu náměstí (B1.4) je řešen s komerčním
parterem, stejně tak jako nárožní obytný dům v bloku B1.5. Regulační čára komerčního parteru je zobrazena
v grafické části.
Kompoziční osa Masarykovy ulice je zakončena pointou objektu komunitního centra, alternativně církevní
stavby. Objekt je zasazen v parkovém prostranství. Ve vymezených místech je možné k horizontálnímu
objektu doplnit kompozičně vertikálu.

3.2

Okraj města

Řešení uzavření severního okraje města Roztoky neklade přílišné infrastrukturní nárokem vzhledem
k navrhovanému využití, bydlení a částečně i veřejné vybavenosti. Dotvoření struktury města znamená
dokončení započaté infrastruktury a její uzavření a zokruhování.

Dopravní infrastruktura
3.2.1.1

Silniční doprava

Lokalita je vymezena ulicemi V Solníkách, MUDr. Tichého a Nad Vltavou. Systém obslužných komunikací je
doplněním severní strany ulice MUDr. Tichého ve standardu profilu ulice V Solníkách včetně
charakteristického osového dvouřadého stromořadí. Z ulice MUDr. Tichého je napojen lékařský dům areálu
veřejné vybavenosti (V2.1).
Obsluha navrhované zástavby rodinných domů a areálu veřejné vybavenosti je zajištěna z dokončené ulice
Nad Vltavou, která je řešena jako obytná zóna MK-D1 8/5/20 (větev „A“) a dále MK-D1p 22/7/20 (větev „1“)
s oboustranným kolmým parkováním s integrovaným stromořadím.
Areál veřejné vybavenosti je napojen i MK-D1 6,5/20 (větev „A“) v prodloužení ulice MUDr. Tichého. Areál je
řešen tak, aby bylo možné komunikační větev „2“ propojit vnitroareálovou účelovou komunikací s ulicí Nad
Vltavou.

3.2.1.2

Statická doprava

Požadavky statické dopravy jsou řešeny v jednotlivých uličních profilech a jsou zobrazeny v grafické části ve
výkrese 03 Infrastruktura.
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U objektů rodinných domů jsou parkovací stání řešena na vlastním pozemku, odstavná stání jsou umístěna
v navazujících veřejných prostranstvích.
Pro objekty občanského vybavení V2.1 jsou parkovací kapacity umístěny částečně na vlastním pozemku a dále
v uličním profilu ulice Nad Vltavou (větev „1“) .

3.2.1.3

Hromadná doprava

V ulici MUDr. Tichého je navržena autobusová zastávka linky č.359 tak, aby byl areál veřejné vybavenosti
napojen na systém hromadné dopravy. Zastávka je kvůli nízké intenzitě dopravy v koncové poloze struktury
města řešena jako zastávka v jízdním pruhu.

3.2.1.4

Cyklistická a pěší doprava

Územím neprochází žádné cyklistické trasy nebo stezky. Pohyb cyklistů je předpokládán jako integrovaný
v rámci komunikační sítě.
Komfort pěšího pohybu je posílen řešením komunikací s oboustrannými chodníky nebo návrhem obytné zóny
s předností pěšího pohybu. Prostor komunikační větve „1“ je řešen jako ukončení kompoziční osy ulice
Masarykova s důrazem na pobytovou kvalitu prostředí. Na rozhraní zástavby a navrhovaného sadu jsou
umístěny prvky mobiliáře k sezení. Tento bod je také jedním z nástupních bodů na pěší a turistické trasy do
údolí Žalovského potoka, na Levý Hradec a na nábřeží řeky Vltavy.

Technická infrastruktura
3.2.2.1

Zásobování vodou

Veřejný vodovod v Roztokách je součástí Skupinového vodovodu (SV) Roztoky - Velké Přílepy, který je zásoben
pitnou vodou ze zdrojů Středočeské vodárenské soustavy. SV je zásoben přivaděčem z vodojemu (VDJ) Praha
- Suchdol. Lokalita je napojena na střední tlakové pásmo, akumulaci zajišťuje VDJ U Sokolovny.
Koncepce řešení zásobování řešeného území pitnou vodou spočívá v doplnění stávající vodovodní sítě o šest
dílčích větví, které vytvoří v rámci budoucích uličních prostranství nové vodovodní okruhy. Doplnění
vodovodní sítě je patrné z grafické přílohy. Předpokládá se realizace vodovodní řadů z HDPE v profilu 90×5,4.
Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
-

specifická potřeba pitné vody:
koeficient denní nerovnoměrnosti kd:
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh:
specifická potřeba u obč. vybavenosti

:

Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

B2.1B2.2

bydlení

V2.1

vybavenost
Celkem

obyv.

RD

150 l . os-1 . den-1
1,35
1,80
30 l . os-1 . den-1
HPP

bytů

mimo
bydlení

Průměrná
denní
potřeba

Max.
denní
potřeba

Max.
hodinová
potřeba

[m2]

[m3/d]

[m3/d]

[l/s]

60

15

-

-

9,0

12,2

0,25

-

-

-

5 280

20,2

27,3

0,57

60

15

-

5 280

29,2

39,5

0,82

Bilancované zvýšení potřeb je v možnostech stávající vodovodní sítě.
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Kanalizace

Splašková kanalizace
Navrhovaná zástavba bude odkanalizována splaškovou kanalizací prostřednictvím navrhovaných stok
umístěných v rámci nových obslužných komunikací. Navrhované stoky budou gravitačně svedeny do stávající
jednotné kanalizace. Navrženy je větev v prodloužení ulice Nad Vltavou.
Výpočty produkce splaškových vod vycházejí ze stejných údajů a předpokladů jako výpočty potřeb pitné vody:
-

součinitel hodinové nerovnoměrnosti odtoku splaškových vod:

4,5.

Bilance produkce splaškových odpadních vod je uvedena v následující tabulce:
Počet
Číslo

Typ plochy

plochy

B2.1B2.2

bydlení

V2.1

vybavenost
Celkem

obyv.

HPP

RD

mimo
bydlení

Max.
produkce
splašků

[m2]

[l/s]

60

15

-

-

0,47

-

-

-

5 280

1,05

60

15

-

5 280

1,52

Dešťové odvodnění
Ve zpracovaném generelu odvodnění města není území lokality Solníky řešeno. V území se nachází síť
jednotné kanalizace, částečně jsou (u nověji realizovaných uličních prostranství) srážkové vody zachycovány
a zasakovány v rámci ploch parkovacích stání osazených zatravňovací dlažbou.
V nově realizovaných plochách je počítáno s kombinací opatření hospodaření s dešťovou vodou vedoucích k
maximálnímu zadržení a vsakování srážkové vody v místě spadu a k minimalizaci jejího odvádění stávající
jednotnou kanalizací. V rámci nových uličních prostranství budou nadále realizována parkovací stání z
propustné zatravňovací dlažby, podél komunikací na okraji území budou realizovány vsakovací průlehy a v
rámci jednotlivých stavebních pozemků bude řešeno hospodaření se srážkovými vodami formou jejich
akumulace pro další využití, popř. postupné zasakování. V územní studii je navržena realizace dešťové
kanalizační sítě, která bude sloužit zejména pro odvodňování navrhovaných uličních prostranství a ostatních
veřejných zpevněných ploch. Síť dešťové kanalizace je doplněna třemi retenčními opatřeními, které budou
sloužit k zachycení přívalových srážkových vod.
V rámci obslužných komunikací v nové zástavbě je počítáno s realizací dešťové kanalizace v profilech DN 300.
Srážkové vody v rámci jednotlivých pozemků nebude vzhledem ke geologickým podmínkám zřejmě možné
zcela vsakovat. Geologické poměry bude nutné v dalších stupních doložit hydrogeologickým průzkumem.
Studie předpokládá, že část dešťových vod z jednotlivých pozemků bude odváděna navrhovanou dešťovou
kanalizací, vždy však pouze v povoleném minimálním množství, po transformaci přívalové srážky v
akumulačních jímkách umístěných v rámci jednotlivých pozemků.
Výpočet dešťového odtoku a objemu dešťových zdrží

Profil

Plocha
povodí

Koef.
odtoku

ha
RN2.1

0,13/0,17

0,9/0,8

Intenzita
deště i15

Intenzita
deště i120

Odtok
Q15

Odtok
Q120

Objem
zdrže
V15

Objem
zdrže
V120

Přítok/
odtok

l . s-1 . ha-1

l . s-1 . ha-1

l/s

l/s

m3

m3

l/s

160

31

41

8

48

150

13/0

Ve výpočtu byly voleny průměrné hodnoty srážkových intenzit, odtok vody ze směrodatného deště a objemy
srážky byly posouzeny na návrhové deště trvání 15 a 120 min při periodicitě 0,5.
Retenční nádrž RN2.1 je s ohledem k předpokládaným příznivějším geologickým podmínkám v severní části
území koncipována jako vsakovací. Schopnost vsakování bude nutné prokázat v podrobnějších dokumentacích
prostřednictvím hydrogeologického průzkumu.
Z výpočtu vyplývá, že umístění retenční nádrže pro zachycení předpokládaného dešťového odtoku je
prostorově reálné a bude v podrobnějších dokumentacích dále prověřeno.
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3.2.2.3

Zásobování plynem

Zásobování řešeného území zemním plynem je navrhováno doplněním stávající STL plynovodní sítě. Území
bude plynofikováno prostřednictvím čtyř dílčích větví navrhovaných STL plynovodních řadů propojujících
stávající rozvody a uložených v rámci nových místních obslužných komunikací. Plynovody budou realizovány
z lineárního polyetylénu v profilech DN 50, resp. DN 63.
Bilance potřeb zemního plynu v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
-

průměrná specifická potřeba ZP – pro RD

:

4 000 m3 . rok-1

-

maximální hodinová potřeba ZP pro RD

:

2,7 m3 . hod-1

Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

obyv.

RD

HPP
bytů

mimo
bydlení
[m2]

B2.1B2.2

bydlení

V2.1

vybavenost
Celkem

3.2.2.4

Průměrná
potřeba

Max.
potřeba

[tis.m3/rok]

[m3/h]

60

15

-

-

60

50

-

-

-

5 280

86

44

60

15

-

5 280

146

94

Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií je navrženo rozšířením stávající kabelové sítě VN a realizací nové trafostanice
22/0,4 kV umístěné na západním okraji ulice Čáslavského. Nová trafostanice bude napojena kabelovou
smyčkou VN ze stávající trafostanice TS 19, která se nachází na severním okraji ulice Bernáškovy. Rozvody NN
budou z nové trafostanice vedeny v rámci chodníků, případně nezpevněných okrajů komunikací a budou
smyčkovány v připojovacích skříních jednotlivých odběratelů.
Bilance potřeb elektrické energie v rozvojových plochách je uvedena v následující tabulce:
Výpočty vycházejí z těchto údajů a předpokladů:
specifický příkon pro rodinný dům
součinitel soudobosti v obytných plochách
součinitel soudobosti ploch vybavenosti a komerce
Počet
Číslo
plochy

Typ plochy

obyv.

RD

:
:
:

17 kW
0,3
0,5
HPP

bytů

mimo
bydlení
[m2]

B2.1B2.2

bydlení

V2.1

vybavenost
Celkem

3.2.2.5

Instalovaný
výkon

Soudobý
výkon

[kW]

[kW]

60

15

-

-

255

77

-

-

-

5 280

158

63

60

15

-

5 280

413

140

Elektronické komunikace
Kabely elektronických komunikací budou vedeny v chodníku nebo nezpevněném pásu podél
navrhované obslužné komunikace a budou napojeny na stávající kabelovou síť dle podmínek
stanovených správcem zařízení. V souběhu s kabelovou sítí slaboproudu budou uloženy chráničky
pro pozdější případnou instalaci optických, datových nebo jiných sítí.
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Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení v ulicích V Solníkách, MUDr.Tichého a Nad
Vltavou. Rozvody budou vedeny v rámci chodníku při obrubníku na jedné straně ulice. Stožáry a
osvětlovací tělesa budou odpovídat standardu používanému v obci, např. v ulici Nad Vltavou.

Krajinná infrastruktura
Lokalitou neprochází prvky územního systému ekologické stability, ani se zde nenachází významné
krajinné prvky nebo územní podléhající ochraně přírody a krajiny.
Prvky krajinné infrastruktury představují dvouřadá stromořadí v ulici V Solníkách a prodloužení
ulice Čáslavského. Hlavní interakční prvek představuje sad, projevující se stromořadím ovocných
stromů před areálem veřejné vybavenosti. Sad, tvořený stávajícími zbytky historického sadu
doplněnými o novou západní část, představuje krajinné zakončení osy Masarykovy ulice a je
vstupem do krajiny horních Roztok.
Prvek sadu doplňují interakční prvky v podobě remízů a stromořadí v krajině, plnící funkci
protierozní a retenční. Okraj města je podtržen stromořadím.
Krajinná infrastruktura je přirozenou součástí systému zadržování vody v krajině proto je nutné
jednotlivé osazovaní stromů a jiné výsadby řešit v souvislosti s kapitolou dešťové odvodnění.
Jednotlivá povodí ulic by měla být přednostně zasakována v místě s použitím výsadby (např.
využití stromořadí ve veřejných prostranstvích apod.).

Veřejná vybavenost
V lokalitě je navržen v souladu s návrhem připravovaného ÚP areál veřejné vybavenosti
s předpokládaným využitím pro umístění domova důchodců, lékařského domu, případně objektu
mateřské školy nebo objektu pro volnočasové aktivity. Předpokládaná kapacita domova důchodců
je cca 35 lůžek, v případě domu s pečovatelskou službou cca 17 bytových jednotek. Předpokládaná
kapacita mateřské školy je cca 50 žáků.

3.3

Okraj krajiny

Krajinný lem Roztok tvoří aktivní okraj zástavby, představující sportovně rekreační zázemí města. Je nástupem
na pěší a turistické stezky. Je prostorem řešení retenčních opatření a systému krajinné infrastruktury města.

Dopravní infrastruktura
Je navrženo doplnění a propojení pěší cestní sítě v krajině. Místa křížení jsou pojednávána jako
odpočinková a pobytová místa včetně vhodného mobiliáře. Jsou posilovány příčná pěší napojení
mezi Solníky a nábřežím Vltavy a navazováno tak na ÚS veřejných prostranství města Roztoky
(gogolák+grasse, 2018).

Technická infrastruktura
3.3.2.1

Zásobování vodou
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na zásobování vodou. V případě
požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky řešeny
individuálně v rámci podrobnější dokumentace.

3.3.2.2

Kanalizace
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na odvod splaškových vod. V případě
požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky řešeny
individuálně v rámci podrobnější dokumentace.
Odvod dešťových vod bude řešen přirozeným způsobem odtoku vody v krajině stávajícími průlehy
a přírodními odvodňovacími strouhami do občasných vodotečí s odtokem do Vltavy, případně
Žalovského potoka.
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V parkových a rekreačních plochách navrhuje připravovaný ÚP plochy suchých poldrů. Řešení je
respektuje, prvky drobné architektury stejně jako přesné řešení retenčních opatření bude řešeno
navazující podrobnější dokumentací tak, aby nedocházelo ke vzájemné kolizi funkcí území.

3.3.2.3

Zásobování plynem
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na zásobování plynem. V případě
požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky řešeny
individuálně v rámci podrobnější dokumentace.

3.3.2.4

Zásobování elektrickou energií
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na zásobování elektrickou energií.
V případě požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky
řešeny individuálně v rámci podrobnější dokumentace.

3.3.2.5

Elektronické komunikace
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na vedení elektronických komunikací.
V případě požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky
řešeny individuálně v rámci podrobnější dokumentace.

3.3.2.6

Veřejné osvětlení
V rámci této části řešeného území nejsou řešeny požadavky na zaveden veřejného osvětlení.
V případě požadavků vyvolaných drobnými sportovně-rekreačními objekty budou tyto požadavky
řešeny individuálně v rámci podrobnější dokumentace.

Krajinná infrastruktura
Řešeného území se při severním okraji dotýká nadregionální biocentrum NC 2001. Řešení krajinné
infrastruktury prvek ÚSES respektuje a posiluje jeho působení v systému krajiny doplněním o
interakční prvky stromořadí, remízů a skupin stromů.
Plochy luk jsou řešeny jako pobytové květnaté louky při okraji morfologické hrany údolí Vltavy,
blíže zástavbě jako pobytové sekané louky tak, aby umožňovaly sportovně rekreační využití. Při
řešení výsadby a kompozice pobytových ploch je využíváno morfologie terénu k vytvoření
charakteristických kvalit přírodního prostředí.

Veřejná vybavenost
V přírodních plochách je uvažováno s umístěním prvků mobiliáře přírodního charakteru, případně
herních prvků v prostoru dětských hřišť. Terénní modulace je upravena pro pobytové a piknikové
louky, pro hru dětí v létě i v zimě (např. sáňkování).
Ve vazbě na zakončení ulic V Solníkách a Žirovnického a lesní cestu na nábřeží Vltavy je možnost
výhledového umístění sportovně rekreačního zázemí.

Územní studie Solníky

4
4.1

Etapizace
Solníky
S ohledem na skutečnost, že lokalita Solníky je nadřazenou ÚPD vymezena jako lokální centrum Roztok, je
naplňování lokality podřízeno primárně rozvoji veřejné vybavenosti. Zároveň je území zatíženo nároky na
řešení odvodu dešťových vod, které vyvolává další investice do technické infrastruktury mimo řešené území.
Realizaci zástavby lze členit na jednotlivé etapy:
I. etapa
Realizace propojení ulic Najdrova a Felklova (větve „B“ a větve „3“) včetně sítí technické infrastruktury
a napojení na infrastrukturu města.
Realizace areálu základní školy (V1.2) a napojení na infrastrukturu města. V návaznosti na realizaci areálu školy
realizace školního parku včetně běžeckého okruhu. Realizace mateřské školy (V1.3) a napojení na
infrastrukturu města.
II. etapa
Realizace dokončení Masarykovy ulice včetně objektu knihovny a kulturního sálu (V1.1) a souvisejících úprav
dopravní a technické infrastruktury včetně úpravy polohy zastávek autobusu a realizace retenčního opatření
RN1.2.
Realizace bytových domů s komerčním parterem v blocích B1.4 a B1.5 a ukončení Masarykovy ulice.
Realizace objektu komunitního centra (V1.4) včetně parkových úprav a navazující větve „C“.
III. etapa.
Realizace bytových domů s komerčním parterem (B1.1-B1.3) a vnitroblokového parku včetně retenčního
opatření RN1.1).
Bez potřeby etapizace je zástavba rodinných domů v bloku B1.5 a B1.6. Podmínkou jejich realizace je doplnění
obslužné dopravní a technické infrastruktury.

4.2

Okraj města
Navrhované řešení nevyžaduje etapizaci. Předpokládá se postupná realizace zástavby rodinných domů a
souběžná realizace ulice Nad Vltavou a jejího napojení na ulici V Solníkách. Areál veřejného vybavení není
s ohledem na svou koncovou polohu ve struktuře zástavby a možný vývoj způsobu využití podmínkou rozvoje
zbytku lokality.

4.3

Okraj krajiny
Navrhované řešení nevyžaduje etapizaci. Jednotlivé celky rekreačních a parkově upravených ploch je možné
realizovat nezávisle, případně ve vazbě na objekty a areály veřejné vybavenosti. Je nutné dbát na řešení
retenčních opatření v území a jejich vazeb na řešení sítí technické infrastruktury.
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Souhrnné bilance řešeného území
Rozloha řešeného území

22,9 ha

Bydlení v RD (plocha / počet RD/počet obyv.)
Solníky

0,61 ha / 6 RD / 24 obyv.

Okraj města

1,08 ha / 15 RD / 60 obyv.

Bydlení v BD (plocha / počet bytů/počet obyv.)
Solníky

0,68 ha / 88 bytů / 220 obyv.

Veřejná vybavenost (plocha / HPP / kapacita)
Solníky

Okraj města

knihovna, kulturní sál (V1.1)

0,19ha / cca 6 170 m2 HPP

škola (V1.2)

1,35 ha / cca 300 žáků

mateřská škola (V1.3)

0,22 ha / cca 60 žáků

komunitní centrum (V1.4)

0,08 ha / cca 804 m2 HPP

domov důchodců, lékařský dům

0,59 ha / cca 35 lůžek /cca 4 480 m2 HPP

mateřská škola

cca 50 žáků / cca 800 m2 HPP

Veřejná prostranství zpevněná
Solníky

3,15 ha

Okraj města

0,68 ha

Veřejná prostranství nezpevněná
Solníky

2,16 ha

Okraj města

0,14 ha

Veřejná prostranství přírodního charakteru
Okraj krajiny

70,2 ha
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Vztah k územně plánovacím dokumentům a studiím
5.1

Vztah k územně plánovacím dokumentacím
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a další limity území

Řešené území se ze severu dotýká vedení nadregionálního ÚSES, NC 2001 Údolí Vltavy (Šárka, Roztoky,
Větrušice). Územní studie respektuje vedení nadregionálního ÚSES.
Ve vazbě na řešené území se dále nachází národní kulturní památka Levý Hradec s ochranným pásmem.
Územní studie respektuje podmínky ochranného pásma NKP a pracuje s dálkovými pohledy na areál hradiště
Levý Hradec kompozicí prvků zeleně v lokalitě Okraj krajiny tak, aby byly podpořeny průhledy na kostel sv.
Klimenta z okraje zástavby.

Územní plán sídelního útvaru Roztoky
Územní plán v platném znění vymezuje lokalitu Solníky jako lokální centrum. Definuje jej plochami veřejného
vybavení s předpokladem školy a zdravotnického zařízení a dále plochami smíšeného území městského jádra,
které slouží převážně pro umisťování kulturních, správních a administrativních staveb. Územní plán ukončuje
kompoziční osu Masarykovy ulice plochou veřejného vybavení. Ukončení Masarykovy ulice charakterizuje
jako symetrické parkové prostranství.
Lokalitu Okraj města definuje jako čistě obytné území, lokalitu Okraj krajiny jako přírodní nelesní společenstva.
Řešení územní studie vychází z předpokladů platného územního plánu a rozvijí jej dále ve vztahu k návrhu
připravovaného ÚP města Roztoky. Základní urbanistická koncepce územní Solníků však zůstává zachována.

Návrh Územního plánu Roztoky
Návrh územního plánu Roztoky navazuje na platný územní plán a potvrzuje lokální centrum Solníky a vymezuje
zde plochy OV - plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (Z20, Z21, Z26), doplněné plochami SM
plochy smíšené obytné městské (Z22, Z23, Z24) pro zakotvení kompozičního významu ukončení Masarykovy
ulice. To je vymezeno jako parkové plochou ZV - plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň. Plocha Z21
potvrzuje zakončení osy Masarykovy ulice objektem veřejné vybavenosti.
Řešení územní studie respektuje urbanistickou koncepci návrhu ÚP a mírně upravuje vymezení jednotlivých
ploch s ohledem na realizovaný objekt hasičské zbrojnice a možnosti řešení Masarykovy ulice v této části
řešeného území. Potvrzuje protažení osy Masarykovy ulice až k ploše Z21. Jižní část plochy Z24 řeší jako
parkové prostranství s pobytovými plochami, sportovními plochami a dětským hřištěm a navazuje na ÚS
Prostorového uspořádání veřejných prostranství na území města (Šimoník ARCHITEKTI, ARCHUM architekti,
2016) i stávající využití místa. Je doporučeno vymezení veřejných prostranství dle parkového charakteru,
případné ploch veřejných prostranství v těchto místech.
V lokalitě Okraj města řešení studie upravuje rozhraní ploch Z18a a Z19 tak, aby bylo možné optimálně
zakončit osu ulice Čáslavského a vytvořit nástup do krajiny z osy Masarykovy ulice. Úprava tvarování rozhraní
ploch také pomáhá integrovat stávající remízy v krajině do navrhované struktury zástavby. Plochy Z18a a Z18b
jsou řešeny jako jeden areál veřejné vybavenosti, ale je možné jej prostorově členit dle rozhraní ploch. Funkční
využití jednotlivých objektů respektuje podmínky využití jednotlivých ploch.
V lokalitě Okraj krajiny územní studie nepotvrzuje plochu Z39 (RN - plochy rekreace - na plochách přírodního
charakteru) a navrhuje zde zachovat přírodní plochy, zejména s ohledem na exponovanou polohu ve vztahu
k Levému Hradci a dále s ohledem na rekreační využití přírodních ploch severně od ulice Nad Vltavou v severní
a východní části lokality. V této části je nutné dále prověřit řešení suchách poldrů a jejich dopad na navrhované
sportovně rekreační využití ploch. Retenční opatření by neměla bránit smysluplné funkci území jako
rekreačního zázemí zástavby Solníků.
Z hlediska řešení technické infrastruktury, konkrétně kanalizace a dešťového odvodnění, není zřejmá
koncepce řešení lokality Solníky. Řešení předkládané územní studií by mělo být koordinováno s návrhem
územního plánu.

Požadavky na pořízení regulačního plánu
Pro lokalitu Solníky je vhodné pořídit regulační plán na podkladě této územní studie s ohledem na koordinaci
a etapizaci záměrů v území ve větší podrobnosti, než umožňují nástroje územního plánu. Lokality Okraj města
a Okraj krajiny mohou být dostatečně regulovány nástroji územního plánu při úpravě návrhu územního plánu
na základě této územní studie.
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Vymezení objektů k řešení architektonickou soutěží a autorizovaným architektem
S ohledem na kumulaci objektů veřejné vybavenosti v řešeném území a založení lokálního centra města
Roztoky jsou stanoveny tyto architektonicky a urbanisticky významné stavby a veřejná prostranství, pro která
může vypracovávat architektonickou část dokumentace pouze autorizovaný architekt a pro která by měl být
zhotovitel projektové dokumentace vybrán za základě architektonické soutěže o návrh:
-

5.2

prostranství Masarykovy ulice a ulice Obránců Mírů včetně navazujících městských os a veřejných
prostranství
všechny objekty veřejného vybavení včetně navazujících veřejných prostranství

Vztah k ostatním dokumentacím

Řešení územní studie navazuje na ÚS Veřejných prostranství Roztoky – Nábřeží, Roztoky – Žalov a Roztoky –
Vstup (gogolák + grasse, 2018) a ÚS Levý Hradec - Potoky (gogolák + grasse, 2018).
Řešení územní studie navazuje na ÚS Prostorového uspořádání veřejných prostranství na území města
Roztoky – G. průchod mezi ulicemi Obránců míru a Dobrovolného včetně návaznosti na skatepark (Šimoník
ARCHITEKTI, ARCHUM architekti, 2016).

6

Vypořádaní připomínek
Bude doplněno po veřejném projednání.

