
 

 

Mapové přílohy a popis lokalit projektu CirculUM2020 

pro umělce a architekty ze dne 1. 6. 2020 

 

 

 

 

 



 

SATALICE 

Veřejný prostor Satalic je i dnes (po satelitním rozrůstání, 2200 obyvatel) jasně prostorově definován a tvoří kompaktní celek, který se dá snadno obejít pěšky. 
V  případě tohoto Open callu proto není cílem intervenovat „do centra lokality“, ale pojmout její bezprostřední okolí. V tomto okolí se nachází několik významných 
bodů (kulturních i přírodních), jako je Arborka, nebo přírodní rezervace Satalická bažantnice, které ale není nutné do projektu zapojit.  

Polo-přírodní a venkovský ráz lokality je vhodný například  k dočasným site-specific intervencím. Protože zde existuje aktivní komunitní centrum a jistá pospolitost 
obyvatel, nabízí se zde využít současné umělecké strategie.  

Do budoucna obec preferuje přírodní ráz celé oblasti. Na jižním okraji městské části v bývalých dřevařských závodech se počítá s výstavbou bytů a revitalizace 
území, mezi ulicemi K radonicům a K cihelně vzniká nový park. Jižně pod ulicí Trabanská se plánuje změna územního využití a vznik technologického parku (na 
území MČ Kbely). V plánu je zde také bohužel výstavba nového silničního okruhu a vysočanské radiály. 

 

Odkazy: 

https://www.satalice.cz/ 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5915/praha-satalice/ 

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha19/satalice.htm 

www.praha-priroda.cz/ 

https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015 

VRABEC, Libor. Satalice : historie městské části slovem a obrazem / pro všechny spolurodáky, spoluobčany a příznivce Satalic sesbíral, 2014. 

http://mojesatalice.cz 

 

 

 

 

https://www.satalice.cz/
https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5915/praha-satalice/
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha19/satalice.htm
http://www.praha-priroda.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/historicky-lexikon-obci-1869-az-2015
http://mojesatalice.cz/


 

 

Ortofoto mapa (2020) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

  

Mapa zástavby oblasti (2020) se schematicky vyznačenou lokalitou a majetkovými poměry. 



 

 

Ortofoto mapa (1989) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

 

Historická mapa – stabilní katastr (1842) oblasti se schematicky  vyznačenou lokalitou. 



 

SUCHDOL 

Jedná se o lokalitu s mimořádně bohatou historií pravěkého a ranně středověkého osídlení, o čemž svědčí bohatá naleziště z období kultur únětické, knovízské 
a dalších. Do současné doby se zachoval v severo-východní části Suchdola nezastavěný „klín“ - budoucí významný veřejný prostor mezi ulicemi Kamýcká a Na 
mírách. Rozlehlá ale přehledná lokalita (přerušená jen ulicí Dvorskou) je zakončena severo-východně velmi navštěvovaným skalnatým hřebenem Kozí hřbety, jež 
sahá za hranice hlavního města. V území se nachází Brandejsův statek, v historii sloužící jako kulturní centrum celé oblasti, který nyní využívá Česká zemědělská 
univerzita. 

Tato modelová periferie na okraji zástavby i nedaleko krajiny, hledá své bližší určení. V blízké době se výrazně změní charakter tohoto území, včetně socio-
kulturních vztahů v místě, i když i nyní mají jeho obyvatelé rozvinutou spolkovou činnost a lokalitu často obývají.  

Budoucnost území je úzce spojena s Odborem životního prostředí Hlavního města Prahy, který zde chystá rozsáhlý parkový areál (od ulice Dvorská po Kozí 
hřbety) a hřbitov. Z návrhu metropolitního plánu je ale patrné, že se zde plánují i méně měst-tvorné zásahy jako je autobusového nádraží, záchytné parkoviště 
P+R a výjezdy z tunelu pod Suchdolem, při stavbě městského okruhu v bezprostřední blízkosti historické Brandejsovi usedlosti. 

 

Odkazy: 

https://praha-suchdol.cz/ 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5920/praha-suchdol/ 

http://www.historiesuchdola.cz/ 

http://www.praha-priroda.cz/lesy/kozi-hrbety/ 

http://festivalslon.cz/ 

LAŠTOVKA, Vladimír. Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 1999 
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Ortofoto mapa (2020) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

  

Mapa zástavby oblasti (2020) se schematicky vyznačenou lokalitou a majetkovými poměry. 



 

 

Ortofoto mapa (1989) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

 

Historická mapa – stabilní katastr (1842) oblasti se schematicky  vyznačenou lokalitou. 



 

DOLNÍ POČERNICE 

Území vymezené na jihu Dolními Počernicemi (2190 obyvatel) a Hostavicemi (2500 obyvatel) a na severu sídlištěm Černý most (24.000 obyvatel) bylo v minulosti 
spojeno s těžbou písku a rybníkářstvím. Původní významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní nefunkční pískovnou, byla v roce 1981 zastavěna 
zahrádkářskou kolonií.  

Jedná se o rozsáhlou nevyhraněnou přírodní periferii většího rozsahu, dodnes bez jasných rozpoznávacích znaků (landmark, charaktery území). K potřebnému 
návratu místních obyvatel do lokality, zde lze použít strategie uměleckého urbanismu, urbánní akupunktury, nebo participačních metod. Na místě k dispozici také 
významné množství přírodních materiálů (písek, dřevo). 

V tomto veřejném prostoru probíhá v posledních letech intenzivní rekultivační činnost Odboru životního prostředí Hlavního města Prahy. Z návrhu územního plánu 
je zřejmé, že v budoucnosti bude význam centra celé Oblasti klidu Klánovice-Čihadla podtržen vznikem  “metropolitního” druhu parku, určeného pro větší část 
Prahy.  

 

Odkazy: 

http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/v-piskovne 

https://praha-dolnipocernice.cz/ 

KAŠIČKA, František, Dolní Počernice : z dějin naší obce, Praha, 2013. 

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5593/praha-dolni-pocernice/ 
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Ortofoto mapa (2020) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

  

Mapa zástavby oblasti (2020) se schematicky vyznačenou lokalitou a majetkovými poměry. 



 

 

Ortofoto mapa (1989) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

  

Historická mapa – stabilní katastr (1842) oblasti se schematicky  vyznačenou lokalitou. 



 

TROJMEZÍ 

Území bylo od nepaměti formováno korytem potoka Botiče, doklady o zemědělské činnosti v místě se dochovaly z doby před 7 tisíci lety. V 60. letech 20. století 
přestal být potok záplavový a meandry Botiče se staly přírodní památkou. Mezi místními obyvateli stále existuje duch ,,tradice zahradničení” na úrodných 
naplaveninách Botiče.  

Trojmezí se dnes potýká s limity svého rozvoje skrze soukromá vlastnictví pozemků developery, nebo politiky generovanými hned třemi městskými částmi Praha 
- Záběhlice, Praha - Chodov a Praha - Hostivař. Tento veřejný prostor je nyní díky medializaci a aktivitě množství spolků celopražským tématem. Oblast je 
obklopena několika sídlišti a čtvrtěmi, tento veřejný prostor je velmi sledován a také navštěvován a cokoli zde umístěné se stává politikem. Místní spolky se 
sdružují většinou pod hojně navštěvovaným střediskem Toulcův dvůr.  

Co změní v budoucnosti zaběhlé místní pořádky nebo sociální zvyky obyvatel (běh a vycházky přes den, vyčleněné lokality s bezdomoveckými koloniemi) nelze 
u Trojmezí dobře předvídat. Na druhou stranu lze právě zde s výhodou využít rozličné formy současných uměleckých strategií.  

 

Odkazy: 

https://www.toulcuvdvur.cz/ 

http://www.enviweb.cz/57054 

https://arnika.org/zastaveni-prirodni-lokality-trojmezi 

https://arnika.org/zastaveni-prirodni-lokality-trojmezi 

https://verejneprostory.cz/uzemni-planovani/strategicke-dokumenty/urbanisticka-studie-botic 
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Ortofoto mapa (2020) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

  

Mapa zástavby oblasti (2020) se schematicky vyznačenou lokalitou a majetkovými poměry. 



 

 

Ortofoto mapa (1989) oblasti se schematicky vyznačenou lokalitou. 



 

 

Historická mapa – stabilní katastr (1842) oblasti se schematicky  vyznačenou lokalitou. 


