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Soutěžní workshop “KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ 
CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ”P2 Michal Fišer, Petr Preininger, Jana Pyšková, Jiří Vítek

Ondřej Dušek, Marie Gelová, Tomáš Zdvihal

DESIGN MANUÁL / ŘEZY 1:300
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TYP I  -  PLAVEBNÍ KANÁL

TYP H -  NIVNÍ PARK

TYP D -  VAL U ZOO

TYP J -  PŘÍSTAVIŠTĚ

TYP B -  NOVÝ BŘEH

TYP F -  LOUKA U ŘEKY

TYP G - STARÉ RAMENO VLTAVY

TYP C -  POVLTAVSKÁ

TYP E -  U TROJSKÉ LÁVKY

TYP A -  VAL U SVL
zpřístupnění horní části valu, vytvoření stezky pro pěší, vybudování 

lávky přes plavební komory

odstranění navážek, vytvoření podmínek pro rozvoj lužního lesa, 
prostor mezi ul. Papírenskou a kanálem

odstranění valu umožní přirozené fungování řeky, rozvoj lužní 
vegetace v místech parkoviště

vymezení ploch pro dopravu, založení střešní rezervace na NVL

rozšíření kynety Vltavy s vyvýšeninami s topoly černými a 
vzrostlými dřevinami

pobytová louka, přístupná řeka pro koupání, odstranění parkoviště 
a zřízení parku Za humny

obnovení ramene v ZOO, expozice domácí fauny luhů a hájů, 
oplocení ZOO zachováno

vyhlídka na horní terase, vybudování náhonu pro staré rameno v ZOO

zpřístupnění spodní terasy pro elektrobus, cyklisty a inline bruslaře, 
horní terasu lemuje alej, před Trojským zámkem formální úprava 

úprava břehové linie, zpřístupnění vody, podpora břehových porostů

BŘEH S VALEM SVL
typ vegetace   rákosiny, měkký a tvrdý luh, keřové 

vrbky, na valu suchomilné křoviny a bory 
režim, způsob využívání okružní cesta ostrovem, přístup k vodě
péče   extensivní
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typ vegetace   tvrdý a měkký luh, rákosiny, 
keřové vrbky, místy staré porosty 

režim, způsob využívání veřejný prostor / poloveřejný (ZOO), 
umožnění rozlevu Vltavy

péče   středně náročná, podpora požadovaných 
druhů, umožnění průtoku řeky

ŠPICE
typ vegetace   parková úprava s druhy 

tvrdého luhu, pobytové louky 
režim, způsob využívání veřejný prostor po opravně lodí
péče   středně náročná

ZA HUMNY
typ vegetace   parková úprava
režim, způsob využívání veřejný park, převážně slouží 

obyvatelům Troji
péče  středně náročná, MČ Praha- Troja

POBŘEŽNÍ PARK
typ vegetace   parková úprava
režim, způsob využívání veřejný park celoměstského významu
péče   náročná, podpora požadovaných druhů

PŮVODNÍ LUH
typ vegetace  měkký luh s nivnímiloukami
režim, způsob využívání rekreace, veřejný prostor 

v soukromém vlastnictví
péče  extenzivní, preference topolu černého

VÝHONOVÉ TŮNĚ
typ vegetace   říční rákosiny s keřovými vrbami 

a kamennými zídkami
režim, způsob využívání rekreace, umožnění rozlivu Vltavy
péče   extenzivní

NOVÝ BŘEH
typ vegetace tvrdý luh s nivními loukami, hájové druhy a staré topoly černé na 

vyvýšeninách s průtočnou vodou z NVL
režim, způsob využívání rekreace, veřejný prostor, umožnění rozlivu Vltavy
péče   extenzivní, podpora požadovaných druhů, umožnění 

průtoku řeky při povodni

STARÉ DUBY
typ vegetace tvrdý luh s pobytovými zátěžovými loukami a starými duby podél 

někdejšího ramena Vltavy
režim, způsob využívání veřejný park celoměstského významu, nástupní místo ostrova
péče   extenzivní, podpora požadovaných druhů- výběr z náletů

STŘECHA NVL
typ vegetace štěrkové náplavy, rákosiny, keřové vrbky, nivní louky, mladší stadia měkkého

 a tvrdého luhu, suché trávníky, suchomilné křoviny (vysoké i nízké), lesní lemy, bory 
režim, způsob využívání rezervace, režim s omezeným vstupem veřejnosti
péče pokusné území, ponecháno svému vývoji s minimálními nutnými zásahy, koordinace ZOO a 

Botanické zahrady, v případě bezpečnostního rizika kácení vzrostlejších dřevin

ROZŠÍŘENÍ KRÁLOVSKÉ OBORY
typ vegetace   parková úprava, místy tvrdý luh, 

pobytové louky, nivní louky
režim, způsob využívání veřejný park celoměstského významu, 

obdobné využívání jako v dalších částech Stromovky
péče   náročná, podpora požadovaných druhů, 

hlavní město Praha

STARÁ ČISTÍRNA
typ vegetace parková úprava, pobytová louka na podsklepeném území 

mezi starou čistírnou a plavebním kanálem
režim, způsob využívání veřejný park, nástupní bod na Císařský ostrov
péče   náročná

NIVNÍ PARK
typ vegetace   rákosiny, měkký a tvrdý luh, keřové 

vrbky, hájové druhy na vyvýšeninách
režim, způsob využívání veřejný park, nástupní bod na Císařský ostrov, 

umožnění rozlevu Vltavy
péče   extensivní, umožnění průtoku řeky


