
P2 Soutěžní workshop
„KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA  A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“

vodní hospodářství: doprava: krajinné úpravy:

Eva Wagnerová

Východní mezofilní louka    1,3,13,22

Soliterní stromy v louce   1,3,14,15

Mohutné stromy v bylinném podrostu    1,3,13,14,15,20

Dlážděná pěšina   3,7,15,16 Pobřežní rákosina   7,11,12,20 Mokřad 11,12,14,16 Stávající pěšina mezi duby při plavebním kanálu          19

Pobřežní rákosiny, s keřovou vrbou  7,11,12 Štěrkové náplavy  11,12 Rosa gallica 21 Pobytový třešňový sad 30

Mechy a lišejníky pro osídlení betonového pláště NVL 21 Mobiliář         35 

Suchá step 21 Vodní schody 34

Typy dlažby - stupáky 36

Pobytové schody u řeky 37Travnatá pěšina 13,14,20Suchá stráň  8,9

Stávající lužní louka  4

Kamenné zpevnění břehů 5
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1. Východní mezofilní louka
Zajímavé soliterní stromy / lípa, topol, linie lip na horní hraně. 
Druhově chudé bylinné patro. Nevhodné zvýšení terénu  
nad cestou.
Návrh řešení  -  odstranění části zeminy, podélná mírná modelace 
s následným dosevem druhově pestré směsi nízké květnaté 
louky, diferenciace společenstev dle modelace, dosadba několika 
exemplářů solitérních stromů / Ulmus, Fraxinus/, zrušení cizorodé 
linie  stromů podél  cesty.

2. Areál vodních sportů
Projde zásadní změnou výstavbou nového  kanálu. Pravděpodobně 
v okolí pobytové trávníky a soliterní stromy.  Při cestě  stávající 
výrazná cenná solitéra dubu, nutno zachovat do budoucna!!!  
Doporučení  - Pokud bude před loděnicí ponechána plocha  
pro dětské hřiště, doporučeno je tématické hřiště s vodními 
hrátkami pro nejmenší.

3. Malá louka
Technicky srovnaný terén , zatravněný druhově chudým 
společenstvem trav.
Návrh řešení – mírná modelace terénu, soliterní dosadba stromů / 
cca  do 5 ks/. Legalizace frekventované pěší  trasy přes terénní val a 
louku – kamenná pěšina v trávě.

4. Lužní louka
Cenný prostor, zachovat, sledování  stavu stávajících  stromů.

5. Suchá pobřežní partie
Kamennou dlažbou zpevněný terén břehu. Částečné využívání jako 
alternativní  pěší trasa. Poměrně bohatá druhová skladba, sešlap a 
častý pokos limitují rozvoj a výšku.

6. Pobytová plocha pod lávkou
Mírné snížení terénu k nové břehové hraně, výsev druhově pestré  
luční směsi,  gabion skrytý pod lineární lavicí a vysokou vegetací 
rákosin.

7. Pravá berma  Vltavy
Mírné snížení terénu, pojezd údržby  -v rákosině širší pěšina  
pro chodce.

8. Suchá stráň protipovodňového valu
Podpora diverzity  bylinného společenstva. 

9. Suchý svah nad gabiony
Podpora diverzity  bylinného společenstva lokálně dosadba.

10. Svah pod ZOO
Pěstební úprava porostu, odstranění  invazivních rostlin / akát, 
pajasan, křídlatka / Jednotlivá dosadba cílových keřů a stromů, nebo 
podpora kvalitních semenáčů z přirozených náletů cílových dřevin.
 
11.-12. Štěrkové náplavy
Štěrkové útvary v korytě, lehce proměnné, postupně částečně 
osídlené vlhkomilnou flórou. Regulovaný výskyt topolů a vrb.

13.- 14. Mezofilní louky
Druhově pestré louky nad břehem s lemem rákosin a keřových vrb. 
Jednotlivě dosadba stromů měkkého i tvrdého luhu pro rozšíření 
sortimentu a stabilizaci porostu.

15. Pobytová louka u areálu koní a základní pěší trasy
Založeno jako druhově pestrá mezofilní louka, sečí budou dominovat 
trávy.

16. Rozvolněná kyneta nové vodní trasy
Pestrá mozaika rostlinných společenstev v závislosti na modelaci 
terénu a dosahu  vody od přirozeného dřevinného porostu po 
mokřadní partie břehů.

17. Stará cesta
Dosadbou stromů podpořená stopa původního říčního ramene 
v areálu koňského závodiště, vazba na dochované duby a lípy u 
objektu povodí Vltavy.
 
18.  Staré duby
Velmi cenné exempláře historického doprovodu původního ramene 
řeky v bylinném podrostu, sousedící s významnou linií dubů na hrázi 
pravého břehu plavebního kanálu.

19.  Pravý břeh kanálu pod NVL
Dosadba dubů a javorů nad břehem kanálu, pokračování stávající 
cenné linie, včetně vedení alternativní pěší trasy mezi stromy.

20. Levý břeh Vltavy
Výrazně proměněný levý břeh odtěžením zeminy na štěrkový 
skelet, připravený k přirozenému  osídlení bylinnou i dřevinnou 
vegetací.  Preference cenných dřevin stávajících, podpora 
dosadbou jednotlivých exemplářů pro komunikace NVL s vegetací. 
Při výsadbě preference volné osy Trójský zámek – Hradčany. Velmi 
důležité je zachování stávajících čtyř mohutných stromů / dub, lípa/ 
před  severní fasádou NVL.

21. NVL
Na střeše iniciace vegetace suché skalní stepi, analogie s vegetací 
suchých vrcholových partií skalních útvarů v Trójské kotlině / druhově 
pestrá skalní step s výskytem  vzácných  teplomilných druhů rostlin 
i živočichů / hmyzu/. Odhalené stěny objektu budou upraveny 
hloubkově strukturovaným povrchem tak, aby umožnily osídlení 
vegetací / mechorosty. Lišejníky / na severní straně a zahnízdění 
některých druhů ptáků /rorýs, brhlík atd.
 
22.  Vegetace  severního valu ČOV
Dosti nesystémová skladba původní vegetace valu je postupně 
doplňována přirozenými  nálety. Návrh úpravy – postupná citlivá  
probírka nepůvodních dřevin a dosadba domácích taxonů stromů a 
keřů + solitéry třešní, maliny v suchém svahu valu.

23.  Jižní břeh pod ČOV
 Úzký výsušný pás svahu, pravděpodobně na štěrkovém násypovém 
tělese. Podpora biodiverzity bylin, suchomilná flóra.

24.  Stromovka 
Stabilizovaný prostor městského parku, oddělený tratí ČD.

25.  Malá říčka
Doplnění břehového porostu bylin  a jednotlivých soliter stromů, 
charakter bude rozšířen i o prodloužené partie břehů. Nově řešený 
prostor napájení  Malé říčky- vodní mělká kaskáda – schody 
s přelivovými hranami pro hry dětí i osvěžení dospělých.

26.  PP Pecka
Přírodní památka , nutné pročištění porostů od invazivních rostlin.

27.  Levý břeh  plaveckého kanálu, Podbaba
Nově navržená pěší trasa v pobřežní vegetaci, odlehčení konfliktní, 
frekventované stávající pěšině při břehu.

28.  Parčíky pod zastávkou ČD , Podbaba
Regenerace parkových loch, zřízení invenčních tematických 
pobytových míst s atraktivními herními  a kondičními prvky.

29.  Dubová alej 
Doplnění trasy stávající dubové aleje na nábřeží.

30.  Pobytový třešňový sad
Nově založený neformální prostor – vysokokmeny plodných třešní 
v pobytové louce, vazba na stávající louku za  protipovodňovým 
valem.

31. Společenská a pikniková louka
Nově zřízená louka se solitérami stromů , možnost posezení na trávě 
po návštěvě ZOO, kontakt s řekou – široké sedací stupně k bermě.  
Využitelná plocha pro společenské neformální akce, komorní 
koncert na břehu řeky, vazba na restaurační zařízení,…

32. Stará čistírna odpadních vod 
 
33. Pěší spojka areálem
       
34. Vodní schody

35. Mobiliář
Materiál a tvar blízký přírodě. Dlouhá dřevěná lavice kryje nevhodnou 
gabionovou stěnu pod svahem a doplňuje přístupný břeh.

36. Typ dlažby - stupáky
Přirozeně kladené stupáky vytvářejí brod. Použití místního druhu 
kamene.

37. Pobytové schody u řeky
Budou využívány návštěvníky zoologické zahrady a zámku Troja, 
vytvářejí kontakt  s revitalozovanou řekou.
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