
P1 Soutěžní workshop
„KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA  A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

ŘEKA KRAJINADOSTUPNOST A PROPUSTNOST 

NOVÁ VODNÍ LINKA

ODSTRANĚNÍ VALŮ

LEGENDA DOPRAVNÍ SCHÉMA

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ ZVÝŠENÍ KAPACITY ŘÍČNÍHO PROFILU

vodní hospodářství: doprava: krajinné úpravy:

Eva Wagnerová
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Respektování přirozených procesů utváření 
hlavního koryta Vltavy a jejích říčních ramen.
Historické stopy vodního toku 1840 / 2015.

Zachování základních cenných stromů
na ostrově (topol černý, dub, lípa). Zachování 
a ochrana cenného reliktu doprovodu 
bývalého ramena řeky a cesty.

Zpřístupnění nepřístupných nebo omezeně 
přístupných břehů pro pěší, cyklisty a jezdce 
na koni. 

Nové mosty a lávky zvyšující prostupnost 
územím a propojení městských částí Troja, 
Holešovice, Bubeneč. 

Odlehčení MČ Troja od části dopravy.
Napojení trojské kotliny prostředky MHD 
od stanic metra z Dejvic a Holešovic, 
propojení dopravních uzlů Dejvice, Podbaba – 
Holešovice. Tramvaj Podbaba - Bohnice.
Nové parkoviště na kalových nádržích ČOV.

Modelace terénu, snížení břehů - iniciace
mozaiky přírodě blízkých rostlinných 
společenstev na nově utvářeném terénu.

Symbolický přepis původní stopy říčního 
ramene. Navrácení historické stopy dopro-
vodné vegetace břehu a cesty dosadbou dubů 
a topolů.

Podpora biodiverzity rostlinné i živočišné 
složky, diferenciace stanovišť. 

Zvýšení hladiny malé říčky do úrovně
odstaveného ramene Vltavy a rozšíření 
do přirozených parametrů řeky a údolní nivy. 

Návrat ke znakům údolní nivy. Rozšíření
hlavního koryta, vytvoření ostrovů, které jsou 
velmi často zaplavovány. 
Vytvoření průlehu s trvale průtočnými  
větvícími se rameny.

Plocha zásahů do terénu v původním projektu NVL, nutnost 
umístění nevzhledných svodidel.

Odstranění náspů na projektu nové vodní linky umožní minimalizaci zásahů do krajiny. 
Přírodně blízkému prostoru je ponechána větší plocha, kterou by zaujímalo svahování valů s omezenou vegetací a užíváním.

Původní rozsah náspu na NVL a okolí je neúměrným zásahem 
do říční nivy.

Betonové konstrukce se strukturálním povrchem budou 
příležitostí k samovolnému osídlení vegetací a zahnízdění 
ptáků. Úprava okolního terénu umožní větší propustnost 
území, přístup k břehům,  přirozenější rozvoj pobřežní flóry.  
Střecha bude využita jako louka, kterou budou spásat ovce.

pěší

cyklisté a inline bruslaři

koňské stezky

tramvaj

autobus

elektrovlak

železnice

1 – Nová vodní linka
Na střeše je louka spásaná ovcemi, přístupná pro pěší a servis NVL 
po zatravněném štěrku. Ze střechy NVL vede pěší lávka do ZOO, u ní 
se nachází stanice ekoautobusu.

2 – ÚČOV
Kapacitní parkoviště umístěné na střeše kalových nádrží v rámci 
rekostrukce ÚČOV, přístupné mostem z Podbaby. Tramvajové  
propojení Podbaba-Bohnice vedené na estakádě nad územím ÚČOV.
Zpřístupnění břehů na obvodu areálu - pěší a koňská stezka.

3 – Jezdecký areál
Prostupnost areálu v historické stopě říčního ramene.

4 – Areál policie
Prostupnost areálu, případně jeho vymístění a využití pro jezdectví. 
Zpřístupnění špice ostrova. Využití plánované stavby vrat v plavebním 
kanále pro pěší přístup k výstavišti skrze plánovaný průchod 
železničním valem.

5 – Stromovka za valem
Umocnění propojení Stromovky a břehů kolem Malé říčky s využitím 
pro piknik.

6 – Sportovní areál policie
Posunutí plotů a zpřístupnění břehů kolem Malé říčky, vyčištění 
a kultivace nábřeží u plavebního kanálu v aktivní povodňové zóně.

7 – Areál papíren
Respektování záměru rekonverze areálu pro účely bydlení, obnova 
rybníku u objektu papíren. Prostupnost areálu v historické stopě 
říčního ramene kolem rybníku.

8 – Stará čistírna odpadních vod
Otevření areálu směrem k nábřeží u plavebního kanálu.

9 – Areál drobných provozoven a výroben
Možné využití jako průmyslový inkubátor (drobné vývojové provozovny)

10 – ZOO
Kultivace parkoviště před jižním vstupem, propojení pěší lávkou 
na císařský ostrov k zastávce autobusu a dále k parkovišti v ÚČOV. 
Posílení severního vstupu díky zastávce tramvaje z Podbaby.

11 – Území mezi zdí trojského zámku a řekou
Zrušení parkoviště a kultivace prostoru. Hostinec s letní zahrádkou 
v budovách bývalého mlýna. Posílení barokní osy pobytovými 
schodišťovými stupni na nábřeží řeky.

12 – Území za protipovodňovou zdí
Zrušení provizorního parkoviště, vytvoření ovocného sadu. 

Náspy neumožňují zachování stávajících stromů v blízkosti 
nové vodní linky, svahování neumožňuje osázení svahů stromy. 

Zachování původní úrovně terénu umožní zachovat i stávající 
stromy.

Náspy tvoří bariéru při odtoku vody při povodni a zvyšují tak 
nepříznivé poměry, které  vytváří objekt nové vodní linky.

Odebráním náspů se zvýší kapacita průtočného profilu 
při povodni.

Plocha zásahů do terénu v návrhu úprav projektu NVL.

MHD UZEL
VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ

MHD UZEL
NÁDRAŽÍ
HOLEŠOVICE

PODBABA
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