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The Troja basin, which also contains Císařský Island, is one of the largest 
and most environmentally valuable areas of Prague. Its exceptional location 
within the city and the number of functions it performs means that the island 
deserves to be developed in accordance with the principles governing periurban 
parks. These not only provide for effective protection of biodiversity, but, 
most importantly, the full integration of the countryside into the urban area, 
resulting in an improved quality of life for residents of the metropolis.

Although Císařský Island and its surroundings offer a uniquely high concentration  
of recreational and sports facilities, which attract large numbers of visitors each year, 
there is currently no overarching plan which would help to coordinate activities in this 
area. The city must therefore lay down clear rules for future developments.

At the same time, it is important to realise that the number of activities that all 
intersect on the territory of Císařský Island – the transport and technical infrastructure, 
together with a variety of, primarily, recreational activities, make enormous demands 
on the largest island in Prague. This diversity also means that a large number of bodies 
are involved, from government institutions, the City Council, district authorities, as 
well as private companies and the local population.

I feel that it is important to ensure that the first steps setting this whole process in 
motion should be taken by the local districts, together with the City Council. A common 
dialogue must also be started between all the stakeholders, in order to reach consensus 
on the future of Císařský Island and its surroundings. However we must bear in mind 
that the City Council still has the final decision-making power over the monitoring and 
implementation of any plan. 

Given that this is an extremely complicated area, we had to find a way to build 
solid foundations for mutual cooperation. This was why we chose the format of 
a competition workshop, which has proved so successful for our German colleagues.  
In retrospect, I can appreciate the fact that this method of tackling such a complex area 
was extremely successful.

Ing. arch. Petr Hlaváček
director IPR Prague

RNDr. Jana Plamínková
Prague City Councillor

The Troja basin is one of the most historically, culturally and environmentally 
valuable areas of Prague. In the distant past it was the site of the Královská 
obora (Royal Game Park), which is now Stromovka park, while Troja Castle, 
Císařský mlýn (the Imperial Mill) and other buildings were added at a later stage.

As time went by, a railway was run through the park, along with a navigable canal,  
and a wastewater treatment plant was built on Císařský Island. Infrastructure and 
industrial construction changed the character of the landscape of the Troja basin for  
a time, but fortunately the charm of the Vltava river at Troja Castle was preserved,  
with its shoals and gravel beds.

During the First Republic a zoo was established on the right bank and botanical gardens 
were added in the late 1960s. These, together with the Stromovka park, form a popular 
recreational area. An influx of visitors posed new challenges for the Troja basin, 
particularly in terms of accessibility for vehicles and problems involved in coordinating 
a variety of projects.

The largest project in recent years has been the construction of a new water line,  
which extends the contemporary line to most of the area of Císařský Island. Given  
the importance of this project, the Prague City Council has established a Commission, 
charged with preparing a master landscaping plan for Císařský Island, and the Troja 
basin as a whole. The Commission’s work also involved organising a competition 
workshop, which registered teams composed of professionals to select a project they 
feel will provide suitable landscaping while at the same time meeting the traffic needs 
of the area and incorporating the plans for the new water line.

I think that the winning project has addressed all these issues honourably and sensibly. 
I believe that the ideas put forward during the workshop will endure and, over time, will 
contribute to improving the Troja basin.



    

[ IPR Praha ]

The former Royal Game Park and Troja Castle, later the zoo 
and botanical gardens, have become important recreation 
destinations, attracting large numbers of visitors, both from 
Prague and the Czech Republic as a whole. 

This interest demonstrates the irreplaceable significance 
of the area, but has also raised new problems relating to 
transport access and parking and the lack of coordination 
among projects intervening in this area.
The problematic relationship between the recreational  
and environmental characteristics of the district and major 
technical works is most apparent in the case of the Central 
Wastewater Treatment Plant. The decision to upgrade it to 
bring it in line with new criteria for water purity will result in 
its expansion to cover a further third of Císařský Island. 

The City of Prague is located in an area noted for its 
unique natural and cultural riches. The countryside 
bordering the river in the Troja basin between Troja, 
Bubeneč and Holešovice is particularly unforgettable.

The Royal Game Park was located in this wide, flat, alluvial 
floodplain and buildings such as Troja Castle, the Imperial Mill 
and Troja Mill, which were used by the Prague nobility, were 
constructed at the foot of the surrounding hills. 
However, subsequent industrial developments resulted in the 
floodplain taking on new functions. A railroad was built across 
the Troja basin, along with a navigable channel with a new 
weir, and a wastewater treatment plant was established, which 
would later be extended to occupy half of Císařský Island. 
Despite these interventions, during which most of the former 
islands disappeared, with the exception of Císařský Island, this 
area has retained its unique features. It has also preserved  
a great part of its natural riches: 
The original unnavigable Vltava riverbasin, the side branches, 
such as Malá říčka at the Imperial Mill, Strouha running in front 
of the zoo or fragments of floodplain forest and meadows. 



Designation of public areas 
To define stable frameworks within the landscape in relation to public spaces within the 
urban structure and to distinguish these from non-public or semi-public areas (gardens, 
grounds, urban blocks, etc.).

Promoting synergies between enclosed grounds and public space
Grounds are not enclosed areas with no relation to the outside environment.  
The negative impacts (e.g. traffic congestion) can be compensated for by supporting  
and developing positive influences on the environment (e.g. shared management, 
creating throughways at important points).

Layout of traffic access to the area
To define specific levels of permeability and accessibility for cyclists, in-line skaters, 
hikers and visitors to the zoo. To designate no-go zones for nature, horses and quiet 
recreational spaces, if the author considers this necessary. To determine the level of 
traffic congestion in the area, taking account of its recreational and landscape values 
on the one hand and on the other hand the inherent requirements of target premises 
(vehicular access to the zoo and sports facilities).

Planning the river basin – adapting to floods
A creative solution to two legal requirements – an area for the safe overflow 
and runoff of water during floods (restricting barriers in the core zone during floods)  
while maintaining and developing the natural and landscape qualities of the river  
and its floodplain (natural morphodynamics, natural habitats, the character of the  
river) in connection with the construction of the WWTP new water line. This will be  
part of a separate project, which will connect to a plan for compensatory measures. 

Reinterpreting significant landscape features – restoring landmarks
Restoral of important local landmarks that have been removed. The restoral of 
landmarks does not necessarily mean the literal restoral of original features.

Formulating proposals for suitable administration  
and management of the area
Proposed landscape changes, such as a higher level of care and an integrated landuse 
plan also require appropriate forms of land management. Management demands for  
the proposal submitted should not unduly burden the city budget.

The main topics

[ Map of Prague gardens 1790–1840 
Source: IPR Prague ]



Traffic management
The main traffic problems have wider implications. These primarily include the 
problem of access to the zoo for visitors from the country as a whole. What is needed 
is a systemic solution, which will help reduce the number of passenger vehicles in the 
Troja basin. At the same time it should reflect the specific situation of the current zoo 
(the need for easy orientation by visitors, the zoo is often visited by families with small 
children, the zoo offers all-day programmes for a high entrance fee).

A genuine alternative needs to be found (using the channel as a water route with an 
embarkation point at Nádraží Holešovice or Karlín near the Negrelli viaduct, with the 
addition of a footbridge at the south-east corner of the NWL (see the Prague riverside 
plan). Also, for example, finding a suitable space for a high-capacity carpark with good 
connections to the ZOO. 
Other recreational and sporting activities also lead to similar traffic congestion in  
the core area, for example on the left bank of the Vltava along the navigation channel  
at Stromovka. Prague 7 is preparing a bus route directly to Císařský Island, which 
should be examined in more detail as part of the transport plan, and amended if 
needed. The Master Plan will include a complete transport plan.

[ Organisation of traffic, UAP 2014 
Source: IPR Prague ]

Traffic



A3

A5.5

A
8.1

B1

DN 3

DN 1

DN 2

DN4

PTS3

PTS1

SN 8

SN 7

SN 5

SN 6

PTS2

PTS4

PLAVEBNÍ KANÁL

A

ř.km 43,00

ř.
km

 4
4,

80
0

R18
.5CENTRÁLNÍ

ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTĚ

ajorT-aharP
ajorT .ú.k

k.ú. Bubeneč
Praha-7

k.ú. Bubeneč
Praha-6

B2

2.07

2.09

2.10

2.16

2.24
2.07

2.05

2.05

2.05

2.012.02

2.12

2.05

2.04

2.05

B5

DN 14

DN 13

DN 12

DN 11

2.06
2.10

ř.k
m

 4
4,

40
0

ř.k
m

 4
4,

60
0

 NAPÁJECÍ KABELOVÝ ROZVOD 22kV

2.22

B1

A2

A1

A4

A5.2

A5.3

A5.4

A
6.2

A8.3

B3.2

B6

B3.1

B3.1

B3.1

B4.1

B4.2
B4

B9

B
7

B

SN 4

D
N

 7

D
N

 5

D
N

 6

D
N

 8

SN 1

B6

B6

A
8.1

A
6.1

A
8.4

SN 3
SN 2A5.1

A8.2

H
D

N
K

 14

H
DN

K
 12

H
DN

K
 11

H
D

N
K

 13

2.08

1.04

1.05

1.10

1.15

1.13

1.14

1.08 1.11

1.12

1.29

1.021.03

1.06

1.06

1.07

1.
191.19

1.20

1.
20

1.25

1.25

1.25

1.16

1.16

1.24

1.06

1.06

1.09

1.20

1.25

1.
25

1.09

1.03

1.18

1.26

1.21

1.
22

1.
19

1.
19

1.
19

1.17

1.16

1.30

1.30

1.
17

1.17

1.
17

1.
17

1.
17

1.12

1.29

1.28 1.10

1.
25

1.
19

1.
19

1.
16

1.
02

.1

2.052.23

ČS BD

6

7

2

11

17

14
5

8

9
4

3

za
tru

bn
ěn

ý 
D

ej
vi

ck
ý 

po
to

k

16

15

VÝUSTNÍ OBJEKT

10

12

21

21

21

All Rights Reserved.  Any part of this project must not be reproduced,  stored in a retrieval  system or transmitted  in any form or by any means, without  prior
permission in writing by the EMPLOYER or the Sdružení ÚČOV Praha (Contractor) or Sweco Hydroprojekt a.s.
Note: Original signatures are attached only to copy No. 01 or to original print (matrix).

Sweco Hydroprojekt a.s.  Headquarters

ZHOTOVITEL PROJEKTU / DESIGNER:

AKCE / PROJECT:

ČÁST STAVBY / PART:

PŘÍLOHA / DRAWING:

ČÍSLO PŘÍLOHY / No.:

PARÉ / COPY No.:

PROJEKTANT
DESIGNER

ZADAVATEL
EMPLOYER

CONTRACTOR

HIP
DCE

ŘEDITEL DIVIZE
MANAGER

OKRES
LOCATION

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT No.

STUPEŇ
STAGE

DATUM
DATE

MĚŘÍTKO
SCALE

COMPANY
ISSUER

LEVEL OF
DD SO / PS PROFESSION

/ DISCIPLINE
CHRONO.

No.SO / PS No. DOC. TYPE REVISION VERSION STATUS

FORMÁT
FORMAT

ARCHIVNÍ ČÍSLO
IDENTIFIC No.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

REVIZE
REVISION

POPIS
DESCRIPTION

DATUM
DATE

VYPRACOVAL
PREPARED BY

T. KONTROLA
CHECKED BY

SCHVÁLIL
APPROVED BY

1

2

3

4

5

6

H
D

P
-D

S
P

-0
0-

00
00

-O
P

E
-S

IT
-0

17
-A

 S
O

U
V

IS
E

JI
C

I_
A

_P
O

D
M

IN
.d

w
g

17.10.2014

15.9.2014

Ing. Kuba, Ph.D.Ing. DiveckáPlášilová

Ing. Kuba, Ph.D.Ing. DiveckáPlášilová

Issue for consorcium
Vydání pro konsorcium

Issue for consorcium
Vydání pro konsorcium

C Layouts

C Situační výkresy

PODMIŇUJÍCÍÍ INVESTICE:
1. JÍMACÍ OBJEKT PO DOBU VÝSTAVBY
2. OPĚRNÁ NÁBŘEŽNÍ ZEĎ PŘÍSTAVIŠTĚ
3. DOČASNÁ NÁHRADNÍ VÝSTAVBA
4. NÁHRADNÍ VÝSTAVBA
5. HLAVNÍ ČERPACÍ STANICE (vystrojení jen na NVL)
6. PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 22kV
7. ZS2 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
8. VÝTLAK FUGÁTU
9. KALOVÁ POTRUBÍ NA ÚZEMÍ ÚČOV
10. MOKRÁ JÍMKA SMĚSNÉHO KALU
11. POSÍLENÍ ŘADU PRO ZÁSOBOVÁNÍ ÚČOV PITNOU VODOU
12. KOMUNIKACE ZPEVNĚNÍ PLOCHY
13. OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍ VLIV NVL NA POV. PRŮTOKY                     

(ETAPA 0008)
OPATŘENÍ 1 13.1.: OTEVŘENÍ PLAVEBNÍ KOMORY
OPATŘENÍ 2  13.12: REKULTIVACE ÚZEMÍ

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE
14. DOVYSTROJENÍ HLAVNÍ ČERPACÍ STANICE A ČS EF
15. VYBUDOVÁNÍ OBJEKTU HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ ČS EF
16. PROPOJENÍ OBJEKTU HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ ČS EF S CF EF
17. DOKONČENÍ VÝTLAKŮ  ZHLAVNÍ ČERPACÍ STANICE (EF)                                                   

NA NVL A STÁVAJÍCÍ ÚČOV
18. ETAPA 0002
19. ETAPA 0004
20. ETAPA 0005
21. REKONSTRUKCE MOSTŮ

Amending the New Water Line project

The aim of the workshop is to produce a design for the area and to  
include the NWL in a broader context. The adaptation of the NWL  
can be approached on two levels: 

1. Short-term – any changes to the NWL implementing project can only be made 
within the limits laid down by the building permit in the form of modifications 
to constructions before their completion (modifications must be made to the 
implementation documentation by the deadline of 09/2015* – winning team)

2. Long-term – a prospective optimal solution for landscaping the new water line 
(the main limitation is its structural design, changes to the land use plan can be 
considered, as well as modifications that would primarily necessitate  
a completely new planning procedure and building permit procedure)

*  A building permit has been issued for the NWL, but this has not yet come into effect. 
The construction of the NWL is limited by time  and costs. Changes can be planned 
within the Framework of the applicable building permit as modifications  
to constructions before their completion. 

The City Council resolution no. 831, from 21. 4. 2015 determines that any changes 
to the documentation for construction no. 6963, stage 0001-NWL CWWTP has to be 
prepared by 09/2015 at the latest. Implementation documentation for the affected 
parts of the project will be drawn up after that date. These will refer to the following 
constructions:   
SO27 – Trees,  
SO25 – Landscaping and finishing work – part of the NWL,  
SO20 – Transport and utility areas – part of the NWL,  
SO24 –  Outdoor lighting, SO26 – Measures to prevent access  

by unauthorised persons. 
However, any modifications must comply with the applicable technical regulations, 
ordinances, standards and the legislation in force.

Příklady zastřešených čistíren odpadních vod
Evropských a světových

New water line

Barcelona
Waste Treatment Facility

Work date:   2010
Area:    45.000 sqm
Budget:   74.000.000€

Architects:   Batlle & Roig Architects
Location:   Vacarisses, Barcelona, Spain
Client:    Consorci per a la Gestió 
   dels Residus del Vallès Occidental
Design team:   Enric Batlle Durany and Joan Roig i Duran
Collaborators:   Xavier Ramoneda, architect, Mario Suñer, architect, 
   IDEMA, engineering

Engineers:   IDEMA, engineering
Landscape architects:  Enric Batlle Durany and Joan Roig i Duran
Contractor:   UTECTRV (FFC + HERA + URBASER)

Photographs:   Francisco Urrutia

Barcelona

Brighton

Lisabon

Brighton, UK
Peacehaven state-of-the-art wastewater tre-
atment works

18,000 square metres 
95 million litres of wastewater a day
£300 million

Client:   Southern Water
Services:  Access Scaffolding
Completion:  2013

Southern Water‘s new wastewater treatment works which will bring bathing 
water quality in Brighton and Hove up to EU standards has opened at a cost of 
£300m.
 
The company‘s largest ever project includes 11km of new sewer tunnel, two 
pumping stations, a wastewater treatment works and a 2.5km long sea outfall. 
The scheme ensures that the 95 million litres of wastewater produced each 
day by people in Peacehaven, Telscombe Cliffs, Saltdean, Rottingdean, Ovin-
gdean and Brighton and Hove is treated to EU standards.

Last week, the scheme was named Major Civil Engineering Project of the Year 
at the British Construction Industry Awards, beating other entries including 
The London 2012 Olympic Park Project.

Portugalsko
Alcantara Wastewater Treatment Plant Refur-
bishment

Project Area:   3155 sqm
Project Year:   2011

Architects:   Manuel Aires Mateus, 
   Frederico Valsassina Arquitectos, João Nunes
Location:   Lisboa, Portugal
Architects In Charge:  Manuel Aires Mateus, 
   Frederico Valsassina, João Nunes
Coordinators:   Inês Cordovil, Jorge P. Silva
Photographs:   Fernando Guerra | FG+SG
Collaborators:   João Esteves, Elisa Laval, Humberto Fonseca, 
   Duarte Madrugo, Catarina Bello, Pedro Canotilho
Landscape:   PROAP
Contractor:   Somague, Edifer, Hidrocontracto

[ Right: Situation of the area NWL CWWTP 
Source: Documentation for building permit, 
Sdruzeni ÚČOV Praha, Sweco Hydroprojekt a.s. ]

ETAPIZACE:
ETAPA 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA
ETAPA 0001 – NOVÁ VODNÍ LINKA
ETAPA 0004 – NÁTOKOVÝ LABYRINT ÚČOV PRAHA, LEVÝ BŘEH
ETAPA 0005 – NÁTOKOVÝ LABYRINT ÚČOV PRAHA, PRAVÝ BŘEH
ETAPA 0006 – NEOBSAZENO
ETAPA 0007 – NÁTOKY NA ÚČOV
I. DÍLČÍ ETAPA (přípravné a bourací práce, přístaviště)
II. DÍLČÍ ETAPA (HČS (NČS), přeložky, úpravy ve stávající HČS)
III. DÍLČÍ ETAPA (dovystrojení HČS, HP EF, potrubí)
ETAPA 0008 – OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍ VLIV NVL NA POVODŇOVÉ 
PRŮTOKY

STAVEBNÍK související a podmiňujících staveb:
PVS a.s.
SDRUŽEBÍ ÚČOV PRAHA
Ostatní (PRE a.s., MHMP;…)

STAVBA Č. 6963 – CELKOVÁ PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ



Recommendations  
for individual sites  
in the target area

Old wastewater treatment plant and its grounds 
This is an important cultural monument. The premises are currently 
managed by Muzeum Stará Čistírna o.p.s. It is possible to use the historic 
bridge of the former works railway, which was previously used to remove 
sludge from the plant to Císařský Island.  A better pedestrian connection 
from the old treatment plant is needed, particularly to Stromovka.

Existing CWWTP water line
After commissioning the CWWTP new water line, the second important 
step will be the reconstruction of the CWWTP (OWL) - reconstruction of 
the biological treatment stage, and possibly the completion of sludge 
endings. The larger part of the site between the ramparts does not have 
space for any alternative use, unless a radical and costly reconstruction is 
considered, which would appear to be unrealistic from a financial point of 
view. The south-east corner, where the bridges end in the grounds around 
the administrative building, and the opposite left bank of the channel do 
offer some potential for adaptation, access, and possible alternative use.  
Some other use of the ramparts can also be considered. 

Vltava waterway
The target area primarily consists of a navigation channel, which is also 
a historical technical work of important architectural value.  The water 
management compensatory measures also include plans to widen all the 
bridges over the channel to allow for increased flow and to construct a lock 
at the inflow to the channel . 

Grounds of the old paper mills
These grounds have a private owner, which is currently preparing studies 
for a plan to revitalise the grounds of the Bubeneč paper mills, and 
according to the current land use plan, new construction work is permitted 
in the grounds (S – VE – Generally mixed construction). The grounds 
follow an important historical axis along the former arm of the Vltava and 
the historic mouth of the Dejvice creek flowing into the Vltava. Water from 
the Malá říčka is drained underground from the same point.  The Imperial 
Mill monument is located nearby. This land offers considerable potential 
for the establishment of new landscape and pedestrian connections.  

Part of Stromovka between the Podmokelská track  
and the navigation channel
This area is part of the Stromovka grounds – see the presentation – and the 
core flood flow area.  The main problem with the area is frequent collisions 
and the accumulation of passenger vehicles in the Za Císařským mlýnem 
and Za Elektrárnou streets. 

Troja riverbank
The area in front of the lower entrance to Troja Castle, which is currently 
used as a parking lot, is considered to be problematic and needs to 
be addressed.  The present form of the Troja riverbank near the castle 
is not satisfactory (no access to the riverbank, removed vegetation, 
technical solution). Any modifications to the riverbank are limited by 
water management structures (the main sewer line E runs parallel to the 
riverbank).  Proposals need to take into account the need to connect to the 
incomplete plans for a watersports park.

[ Up: Riverbank next to the museum of the old CWWTP, Source: http://stara-cistirna.cz; 
In the middle: Design of conversion of the old paper mill area Source: Architectural study,  
Headhand architekti s.r.o; Down: Architectural study of the watersports park 
Source: Documentation for the land use plan changes, Headhand architekti s.r.o ]



DESIGN     PREPARATION PLAN PREPARATION CONSTRUCTION

DSP RDSEIA UP DUR

Approval of changes  
to the LUP 2 
(11/2005)

Issue of the LUD  
(11/2008)

Issue of the EIA 
(10/2005)

Start of  
preparatory works 1

(2004)

Agreement  
with the CWWTP 
association 
(10/2011) 4

Cooperation 
agreement 
between the City 
of Prague and the 
Troja district 
(01/2009) 3

WS7

Establishment  
of a Commission 6

(04/2015)

Agreement  
to change  
the CWWTP NWL 5

Expected start  
of construction 
(12/2015)

Issue of a BP 
(preliminary)
(02/2015)

4  Yellow FIDIC agreement between the DSI PCH and 
the CWWTP association as the main contractor 
for the NWL; CWWTP association = an association 
of 4 companies (SMP CZ, a.s., HOCHTIEF CZ, a.s., 
DEGREMONT S.A., WTE Wassertechnik GmbH).  
The appointment of PVS a.s. as the investor’s technical 
supervisor. 

5  Verbal agreement between Troja district + P7 + P6 +  
the City of Prague concerning common objectives –  
the harmonious development of the Troja basin.  
A Commission was subsequently established. 

6  PCC established a Commission to address the overal 
concept for Císařský Island and its wider area under 
Resolution no.831 of 21. 4. 2015.

7  05–06/2015 competition workshop. 5 teams 
participated. A winning team was selected from the 
proposals submitted, which subsequently completed 
its project. 

List of abbreviations

NWL = New water line (completion of the  
existing water treatment plant) 

CWWTP = Central wastewater treatment plant

DSI = Department of Strategic Investments, PCH

PCH = Prague City Hall

PCC = Prague City Council

PVK = Pražské vodovody a kanalizace (Prague Water 
Company)

EIA = Environmental Impact Assessment

LUPD = Land use planning documentation 

LUD = Land use decision

BPD = Building permit documentation

BP = Building permit

CID = Construction implementation documentation

WS = workshop

Explanation of the individual points:In order to coordinate and resolve 
major problems in the area, 
a Prague City Commission has 
been established, with the task of 
preparing a Concept for the overall 
landscaping of Císařský Island  
and its surrounding area.

 2005  2008  2015

Preparations for upgrading the CWWTP

1  In connection with the CR’s accession to the EU  
and compliance with emissions limits laid down in  
CR PC 61/2003 Coll. as amended by PC 229/2007 Coll. 
and EU Council Directive 91/271/EEC for “sensitive 
areas”, the need arose for an extension to the existing 
CWWTP. The City of Prague has applied to the EU for  
a grant to cover this project.

2  Modification of LUP Z1525/00 to enable construction 
works on Císařský Island. At the same time, LUPD was 
prepared

3  Agreement between Troja district and the City of 
Prague. The purpose was to ensure the harmonious 
development of the Troja basin in connection with 
the construction of the new water line and the 
reconstruction of the CWWTP. 



Stakeholders *

  All persons and institutions that have any connection to  
or interest in the area concerned; stakeholders

 Key players in the workshop – city or state administration
 Key players in the workshop
 Stakeholders 

5 Workshop moderator, a specialist in public meetings
6 BDLA – Bund Deutscher Landschaftsarchitekten  
7 Central wastewater treatment plant new water line
8  Sub-contractor for landscaping and architectural design, 

Ing. arch. Michal Kocych, Ing. Zdeněk Sendler

9  Pražské vodovody a kanalizace, a.s., a private company –  
operator of the existing wastewater treatment plant

10  Semi-budgetary organisation of the City of Prague,  
Required to address transport access

11 A private investor will examine the possibility of converting the grounds

Explanation of individual points:

*

NOT-FOR-PROFIT  
SECTOR

– MUZEUM OF THE OLD  
WATER LINE O.P.S. AND OTHERS

– THE CZECH THERAPEUTIC RIDING  
ASSOCIATION

– ASSOCIATION OF SHEEP  
AND GOAT BREEDERS

GOVERNMENT
– DEPARTMENT OF PROPERTY RECORDS,  

MANAGEMENT AND USE 
– STRATEGY AND BUSINESS SUPPORT UNIT

– DEPARTMENT OF LAND DEVELOPMENT 
– DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL  

PROTECTION 
– WATER MANAGEMENT UNIT

– DEPARTMENT OF EDUCATION  
AND YOUTH 

RESIDENTS

DESIGNERS  
AND CONTRACTORS  

FOR THE CWWTP NWL 7

– CWWTP ASSOCIATION PRAGUE 3

– SWECO 4

– ARCHITECT AND LANDSCAPE  
ARCHITECT 8

WORKING 
GROUP

COMMISSION
– CITY OF PRAGUE

– IPR PRAGUE
– DEPARTMENT OF STRATEGIC INVESTMENTS 1

– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 2

– PRAGUE DISTRICT – TROJA
– PRAGUE DISTRICT 6 
– PRAGUE DISTRICT 7

– CWWTP ASSOCATION PRAGUE 3

– SWECO GROUP 4

– VLTAVA RIVERBASIN AUTHORITY
– AGENCY FOR NATURE CONSERVATION  

AND LANDSCAPE PRESERVATION, CR
– PRAGUE ZOO 10

CITY DISTRICTS
PRAGUE DISTRICT – TROJA

PRAHA DISTRICT 6
PRAGUE DISTRICT 7

MUNICIPAL  
ORGANISATIONS

– IPR PRAGUE
– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 2

– PRAGUE ZOO 10

– DEPARTMENT OF STRATEGIC  
INVESTMENTS 1

STATE ORGANISATIONS
– CZECH ENTIRONMENTAL INSPECTION,  

PRAGUE DISTRICT INSPECTORATE
– NATURE PRESERVATION AND LANDSCAPE  

CONSERVATION UNIT
– WATER PROTECTION UNIT

– AGENCY FOR NATURE CONSERVATION  
AND LANDSCAPE PRESERVATION, CR
– VLTAVA WATER BASIN AUTHORITY

– CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE
– CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE

AND OTHERS

CITY OF PRAGUE  
ADMINISTRATION

– CITY OF PRAGUE ADMINISTRATION
– PARKS UNIT

– DEPARTMENT OF EDUCATION  
AND YOUTH 

5 SELECTED 
TEAMS

EXPERTS
– PARTNERSHIP FOUNDATION  

(NADACE PARTNERSTVÍ) 5

– ASSOCIATION OF GERMAN LANDSCAPE 
ARCHITECTS  6

– CHARLES UNIVERSITY INSTITUTE  
FOR ART HISTORY

– THE INSTITUTE OF BOTANY  
OF THE ASCR

– CLUB FOR OLD PRAGUE  
(KLUB ZA STAROU PRAHU)

ENTREPRENEURS/  
ENTERPRISES/  

PRIVATE BUSINESSES
– RIDING SCHOOL

– IN EXPO GROUP, RIDING HALL
– SPARTA TENNIS CLUB PRAGUE

– PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE 9

– PRAGUE HEATING COMPANY  
(PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ)

– PAPER MILLS 11

LANDOWNERS

JURY

1 City of Prague representatives responsible for financial matters concerning the CWWTP-NWL  
2 Agent, appointed by the Department of Strategic Investments
3 Main contractor for the CWWTP-NWL, association of 4 companies
4  Sub-contractor working for the CWWTP association, project contractor,  

Sweco Hydroprojekt a.s.



The designs printed in this catalogue are not the result of the usual urban development 
or architectural competitions, but from a competition workshop. We consider this 
competition workshop, designed along German lines as a combination of a competition 
and a professional colloquium, with numerous players involved, to be a good means of 
achieving a solution in a situation where an agreement needs to be reached between 
the various actors, whose differing needs have to be brought into line. The Overall 
Landscape Concept for Císařský ostrov, which was designed in connection with the 
construction of the New Water Line of the City of Prague Central Wastewater Treatment 
Plant, is one such case.  

The modernisation of the City of Prague Central Wastewater Treatment Plant has been planned 
since 2004 so as to extend its longevity and to ensure that the treatment of wastewater in 
Prague complies with the current requirements that stem from membership of the European 
Union. The new water line, which will extend the current site in an easterly direction to 
the site of the allotments damaged by the floods in 2002, has a number of technological 
and operational advantages. However, it also has a major drawback due to its impact on the 
landscape between Troja Chateau and Stromovka. Amongst other things, the annexation of 
further space in the floodplain will negatively effect the safe passage and overflow of flood 
waters. It should be said that previous efforts to resolve this problem, despite some very costly 
alterations (partial entrenchment, roofing over the new water line, the creation of a public park 
on the roof), have not resulted in a satisfactory solution that would adequately compensate 
for the adverse impact on the landscape in the Troja Basin. One reason is that no agreement 
has been reached concerning how the landscape of Císařský ostrov should actually look and 
the purpose the areas open to the public should serve in the future. This was the main reason 
why a Commission was set up at the instigation of Councillor Jana Plamínková and the Prague 
Institute of Planning and Development was entrusted with creating this concept.

We needed to come up with a concept that would receive as much support as possible, despite 
the greatly varying expectations of the individual players involved: The city districts expected 
the conservation of an appealing and attractive landscape; nature protection bodies wanted 
to see adequate respect shown to the natural values of the area; Povodí Vltavy was concerned 
about the flow capacity of the area; Prague Zoo wanted a new car park for its own use and 
better accessibility; the investor, manager and contractor for the construction of the new water 
line wanted the minimum of interference in the current project.

Competition workshop – process

1  Public invitation to submission of portfolio and formation of multidisciplinary teams
2  Portfolio evaluation by specialist jury
3 The public determine the impulse, worth and difficulty of the territory
4 Without teams participation
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COLLOQUIUM
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We believe that the three full-day workshops provided a fruitful opportunity 
to exchange opinions and openly discuss these differing expectations,  
and all five teams eventually had the chance to present concepts that were 
not only strong, but also relevant and, to a large extent, feasible. 

It greatly helped that key professions were equally represented in the teams:  
a landscape architect, architect, hydraulic engineering specialist and a transport 
specialist. This enables us to outline a truly integrated solution that does a good job 
of incorporating these specific needs into the overall design for an attractive and 
functional landscape. We believe that this was a step in the right direction and that 
it has a chance to play a considerable role in the positive development of Císařský 
ostrov. On behalf of the Working Group for the Overall Landscape Concept for Císařský 
ostrov I would like to thank all the organisers and participants of the workshop for 
their great effort and assistance in searching for a viable Prague landscape.

Ing. Štěpán Špoula | landscape architect 
Public Space Office | IPR Prague 
Head of Working Group for the  
Overall Landscape Concept for Císařský ostrov.

CONCEPTION ASSSIGNMENT
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1  Prague City Council Commission for overall solution of Císařský island and its wide surroundings, established by Prague City Council (print no. 831 of 21 april 2015)



Abstract of Terms
The competition workshop was announced through a tender as 
a small-scale contract and was not announced under the Act on 
Public Procurement. Under the conditions currently allowed 
under the Act, this is the only way in which the competition 
workshop could be organised to the standard required.
However, in other countries (e.g. Germany) competition work-
shops are commonly used under far more relaxed regulations 
up to a sum of CZK 5,240,000.
Under current conditions, the legislation in the Czech Republic  
does not allow the selection of top-quality project designers 
other than by means of a public anonymous design competition. 
Any other form of selection is based solely on the criterion of 
the lowest price and the quality condition is almost irrelevant.

Promoter of the competition workshop
Identification of the contracting entity and entity laying down the 
conditions for the competition workshop:
Prague IPD
Represented by: Ing. arch. Petr Hlaváček, Director
Registered office:  Vyšehradská 57/2077, 128 00 Prague 2 

Entered in the Commercial Register held  
by the Municipal Count in Prague,  
Section Pr, file 63

Registration  
number:  70883858

Authorised representative of the promoter:
Name:  Ing. arch. Petr Hlaváček

Preparatory committee for the competition workshop:
Preparation, organisation of the workshop and activities: 
Ing. Štěpán Špoula, MgA. Marek Kundrata,  
Ing. arch. Tomáš Drdácký
Secretary for the competition workshop: 
Ing. arch. Petra Hrubešová
Reviewers for the competition workshop: 

Ing. arch. Petra Hrubešová,
Ing. arch. Michaela Kloudová, Ing. arch. Lenka Slívová

Key Dates
17 April     Public call for teams to participate in the 

workshop
6 May Selection of workshop participants
11 May 1st Workshop
28 May 2nd Workshop 
10 June  Submission of projects to the Prague IPD 

registry by 10 a.m.
12 June  3rd Workshop – Presentation of projects and 

subsequent evaluation

Selected participants
5 teams selected by jury based on the applications and  
portfolios submitted

Chairman of the jury:
Till Rehwaldt (landscape architect – Germany)

Full members of the jury:
Ing. arch. Petr Hlaváček
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
RNDr. Jana Plamínková
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

Substitute jurors:
Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Ing. arch. Tomáš Drdácký
PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová

Experts 
Till Rehwaldt – Assocation of German Landscape Architects
Ing. Štěpán Špoula – landscape architect, Prague IPD
Ing. Václav Novotný – specialist for transport planning,  
Prague IPD
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – Institute of Botany ACCR
Ing. Michal Novák – specialist for flood control, Prague IPD
Ing. Tomáš Just – Agency for Nature Conservation and Landscape 
Preservation, CR
Ing. Alice Dědečková – PCH, Department of Environment

Mandatory elements to be submitted
One of the following tasks will be submitted to each panel:
1)  master plan for the area concerned focussing on through-flow, 

public spaces and landscape features
2)  design manual – “architectural language” for the area concerned 

(combination of materials, street furniture, etc.)
3)  integrated landscape design for water management 

compensatory measures
4)  proposed project changes, which will be incorporated into the 

CWWTP-new water line project 

Graphical part
Panel no. 1 – “Master plan” situation  1:5000 / important 
diagrams / traffic chart for the whole area.
Free section plotting in photographs / visualisation / 3D / sections
Panel no. 2 – “design manual” scope and structure of the 
“library”, sample use of plotting in photographs of the area
Free section projections / recording suitable examples from  
the location
Panel no. 3 – “integrated design for water management 
compensatory measures” situation 1:2000, overall diagram,  
two key sections
Free section plotting in photographs / visualisation or 3D
Panel no. 4 – “proposed changes to the new water line project”
situation 1:2000 / other situation or time diagrams /
description of the proposed solution and methods of  
its implementation. 
Free section plotting in photographs / visualisation or 3D

Text
–  description of the solution and concept – both from an 

architectural, landscaping and urbanistic perspective and in 
terms of traffic and water management 

–  description of the economic expediency and effectiveness of the 
solution

–  5 paragraphs – one paragraph for each panel + one paragraph 
describing the administration and management of the area

–  quotation for architectural and design work 

Should the participants deviate from the tasks set out in the 
assignment in their proposals, this should be justified in the text. 
The digital part is required in digital form only, the text is required 
in digital form and also in two paper versions. 
The graphical and text sections will be attached in digital form on 
CD or DVD in the format *.doc and *.pdf.

Evaluation of the suitability of the solution/proposal
Criterion no. 1 – 80% will be awarded for the quality of the proposal 
submitted, judged in terms of its comprehensive urbanistic, 
architectural and landscaping quality, mainly according to the 
criteria below (not in order of importance):
–  the rendition of the landscape design – to sustain the level 

of quality, it is important to take into account demands on 
maintenance and land management 

–  the basic idea / concept
–  the quality of the urban design
–  the quality of the attribution to different uses, the versatility / 

flexibility of use
–  the organisation of movement, solutions to facilitate access to and 

movement around public space
–  transport and ease of transport – mobility solutions
–  the quality of the details – street furniture, lighting, materials used 

and surfaces

Criterion no. 2– 20% will be awarded for the total price for 
developing the solution in CZK, net of VAT



Evaluation by the jury
A five-member jury, headed by the respected landscape architect Till Rehwaldt, 
selected the team formed by architect Petr Pelčák and landscape architect Eva 
Wagnerová from the five studios invited. The team also included a specialist 
in water management, Miloslav Šindlar and traffic expert Václav Malina from 
Atelier DUA.

“The winning design is the most carefully worked out and the most sensitive to the 
unique nature of theTroja basin landscape. The project supports the variability of the 
landscape while also allowing for the free flow of water during floods,” was how IPD 
Director and jury member Petr Hlaváček commented on the selection.

The expansion of the existing wastewater treatment plant has been planned for the past 
several years. It offers an opportunity to develop Prague‘s largest island in a way that 
reflects its importance in the city. The workshop showed that, in terms of the existing 
permits, the covering of the planned water line with a “green roof” is a condition that 
cannot be avoided. The winning team proposes to develop it as an open area with 
xerophilous steppe grasses, providing a habitat for the rare species of plants and 
animals that live near the river.

The jury commends the procedure that was adopted, which enabled all the stakeholders 
to meet and contribute to clarifying the assignment. Discussions of proposals during the 
development process makes them more feasible and ensures that they are likely to be 
successful. The workshop helped to bring together the opinions of all the stakeholders 
and allowed them to come together to agree on the future use of the area. 

The jury concluded that all the projects were of extremely high quality. The teams 
showed a balance in how they addressed the individual elements (e.g. landscape 
planning, traffic, technical recommendations). Their approach to landscape planning 
showed a reasonable understanding of the area and a high level of insight. However, 
each of the projects brought its own distinctive perspective and strategies. The 
workshop brought together a wide spectrum of possible opinions on how to develop the 
area and the projects provided a good basis for the jury’s decision. 
The jury is aware that all the stakeholders, and in particular the City of Prague, must 
come to a common consensus to find the best possible solution.

[3rd workshop, selection of the winner 
Source: Jan Malý, fotomaly.cz ]



Winning proposal
Authors

Architect – prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner, s.r.o. 

Landscape architect – Ing. Eva Wagnerová

Transportation specialist – Ing. Václav Malina, Ateliér DUA, s.r.o. 

Water structures specialists – Ing. Miloslav Šindlar, ŠINDLAR, s.r.o. 

Cooperation

Ing. arch. Marcela Uřídilová 
Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D. 
Ing. arch. Martin Jireš 
Bc. Jan Kubát (Pelčák a partner, s.r.o.) 
Ing. Martin Sucharda (ŠINDLAR, s.r.o.)

Evaluation by the Jury
The design respects the environment and reacts sensitively
to the uniqueness of the Troja Basin landscape. The project
supports the changing nature of the landscape, bringing
movement into it while also dealing naturally with the free
fl ow of water during fl oods. The panel states that the strength
of the proposal lies primarily in its natural and undisguised
treatment of large-scale interventions. The concept of the new
water line is evaluated positively.

The cultivation of the transport solution for the new water line
and the overall approach to management of the territory is
also appropriate. The proposed treatment of the new water line
is feasible.

[ Proposal of team no. 2 ]



[ Odevzdaný návrh týmu č. 2 ]

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.
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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.
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RIVER 
Respecting the natural processes that 
shape the main channel of the Vltava and 
its distributaries. Historical traces of the 
watercourse 1840 / 2014.

LANDSCAPE 
Preserving the fundamental valuable trees 
on the island (black poplar, oak, linden) outside 
the area to be landscaped. Preserving and 
protecting the valuable relic of the former river 
distributary and route.

Returning to floodplain features. Expanding  
the main channel, creating islands that are  
very often flooded.  
Creation of a contour furrow with permanently 
flowing branching distributaries.

Landscaping, lowering banks, preserving 
rapids – establishing a mosaic of near-natural 
plant communities in the newly landscaped 
terrain.

Increasing the level of the small river to the 
level of the dead Vltava distributary channel  
and expanding it to the natural parameters of 
the river and floodplain.

Symbolic re-shaping of the original traces of 
the river distributary. Restoring the historical 
traces of vegetation along the bank and route by 
planting oaks and poplars.

ACCESSIBILITY AND THROUGHPUT  
Opening up banks that are inaccessible or 
with limited access to pedestrians, cyclists and 
horseback riders.

New bridges and footbridges to increase the 
throughput of the area and connect up the city 
districts of Troja, Holešovice, Bubeneč.

Freeing Troja of part of the traffic burden. 
Connection of the Troja Basin by public transport 
from the metro stations at Dejvice and Holešovice, 
connecting the transportation hubs of Dejvice, 
Podbaba – Holešovice. Podbaba – Bohnice tram. 
New car park on the wastewater treatment plant 
slurry tanks.

REMOVAL OF RAMPARTS PRESERVATION OF EXISTING TREES INCREASING RIVER PROFILE 
CAPACITY 

The original scope of the embankment for the new water 
line and surrounding area constitutes a disproportionate 
intervention in the floodplain.

Concrete structures with a structural surface will 
encourage spontaneous vegetation and will provide an 
opportunity for birds to nest. Landscaping the surrounding 
terrain will result in greater throughput in the area, 
better access to banks and more natural development of 
waterside flora. The roof will serve as a meadow, where 
sheep will graze.

The embankments do not allow the existing trees to be 
preserved in the vicinity of the new water line; the slope 
does not enable trees to be planted on it.

The embankments form a barrier that prevents water from 
flowing away during floods, thus worsening the situation 
created by the new water line. 

Preserving the original level of the terrain will allow the 
existing trees to be retained.

Removing the embankments would increase the flow 
profile capacity during floods.

LEGEND 
pedestrians

cyclists and inline skaters

horse trails

tram

bus

electric train

railway
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[ Proposal of team no. 10 ]

Authors

Architect – Mgr. akad. arch. Roman Brychta,  
Ing. arch. Petr Lešek, MgA. Klára Skarková,  
Ing. arch. Mária Ralbovská, MSc. arch. Adam Hašpica,  
Projektil architekti s.r.o.

Landscape architect – Ing. Aleš Steiner,  
Ing. Pavlína Malíková, Ing. Martina Forejtová,  
a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

Transportation specialist – Ing. Miroslav Vondřich 

Water structures specialists – Ing. Adam Vokurka, Ph. D.,  
AV ProENVI, s.r.o.

Evaluation by the Jury
The strength of this design lies in its treatment of the surroundings of 
the island and the careful analysis of the area. The panel appreciates the 
author’s grasp of the area’s genius loci and the carefully selected locations 
the authors depict in the proposal. The panel views the preservation of the
spatial unity of the island and the character it took on with regulation 
of the river a hundred years ago as a strong gesture. The creation of a 
great sprawling landscape in between two rivers. Nonetheless, the panel 
is convinced that preserving the integrity of the island goes against the 
dynamic of the river landscape, which is constantly changing. If there is a 
place in Prague where it is possible to return to dynamism, it is here.
The routes plotted do not take into account the practicalities of ties in the 
area. The proposed compensatory measures in the form of lowering the 
part of the island covered in the bridge causeway would create a sediment 
area that would quickly fill up. 

The work with the edge of the island and the building of the new water 
line was evaluated positively. The diff ering approach to the north and 
south edge; its landscape and urban planning concept. Another positive of 
the project is the proposed extensive green roof. The educational concept 
of the facade on the new water line is a positive as well.

Proposal no.2
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[ Proposal of team no. 6  ]

Authors

Architect – Ing. arch. Jaroslav Zima,  
Ing. arch. Tomáš Prouza, D3A spol. s.r.o

Landscape architect – Ing. Jakub Finger, Atelier Partero, 

Transportation specialist – Ing. Filip Jiřík, DIPRO, spol. s r.o.

Transportation specialist – Ing. Jan Cihlář,  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Evaluation by the Jury
The panel highlights the daring and openness of this design. One of the 
positives is the overall concept and insight into the whole territory over 
a longer time span. The panel positively evaluates the detailed design 
around Císařský mlýn and the proposed connection. It sees a benefi t of 
the project in verifying the fact that a recreational area can be served well 
primarily using public transport (e.g. proposed vaporetto). The building  
of a cable car is not an appropriate solution in terms of effi ciency.  
As a negative the panel mentions the placement of a roundabout on the 
northern tip of the island. Along with the parking lot, this makes the area 
into a complicated and unclear node pressed into the tip of the island.  
The panel sees complications in the planned relocation of the hall for 
horses and its subsequent location, where it would be exposed to greater 
flood risk. The proposed lakes behind the rail line in Stromovka park 
would not be acceptable in terms of track statics.

The monofunctional use of the new water line roof for horses is not 
appropriate. The view of the possibility of using the existing water line  
is interesting, opening up the question of the future use of this  
industrial area. 

The authors took a comprehensive approach to dealing with the  
design manual.

Proposal no.3



PLAVEBNÍ KANÁL JEZDECKÁ HALA NOVÉ ŘÍČNÍ RAMENO NOVÝ OSTROV VLTAVA TROJSKÁ LÁVKA PLAVEBNÍ KANÁL ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD S PŘESTROPENÍM UMOŽŇUJÍCÍM PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ VLTAVA

VEŘEJNÉ SPORTOVNÍ PLOCHY
OPLÁŠTĚNÉ OBJEKTY TECHNOLOGIE ČISTÍRNY VYSTUPUJÍCÍ 
SVOJÍ VÝŠKOU NAD ÚROVEŇ PŘESTROPENÍ

1

1 NOVÝ KANÁL

SEZNAM KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

OTEVŘENÍ PLAVEBNÍCH KOMOR

OBTOK PLAVEBNÍCH KOMOR

PRŮLEH PŘED TROJSKOU LÁVKOU

BEZPEČNOSTNÍ PRŮLEH PŘED NVL

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

Malá říčka 

Navrhujeme propojení s plavebním kanálem novou 
propustí a dalším ramenem jdoucím severně podél 
tělesa Kralupské železniční dráhy. Nivelety mostků 
přes tato propojení budou umožňovat podjetí malých 
loděk.

Malá říčka bude prodloužena nehlubokým náhonem 
až do oblasti Papírenské, do jezírka za rekonstruova-
ným továrním objektem. Odtud je veden přepad do 
zatrubněného Dejvického potoka.

Jezdecká hala 

Stávající hala je rozmontována a přesunuta do nové 
polohy. Za halou vede na cvičiště koní nově umístěné 
na střeše NVL mostek podjížděný technikou obsluhu-
jící objekt čistírny. Mostek a střecha NVL se dá využít 
jako evakuační cesta koní v případě povodní. Stáje 
jsou postaveny nově podél plavebního kanálu. Úro-
veň plochy mezi stájemi a halou je o cca 4 m výše než 
silnička u kanálu.

Nový ostrov 

Vymístění jezdecké haly z prostoru před nástupem 
na Trojskou lávku umožňuje prokopat územím mělké 
říční rameno oddělující nový ostrov od Císařského 
ostrova. Břehy budou přírodní s rozsáhlými štěrkovými 
plochami. Přístup na ostrov pouze přes brody. V části 
ostrova dojde ke snížení terénu a vytvoření příbřež-
ních mělčin a tůní.

Východní špice Císařského ostrova 

-
ny. Mohl by být zastávkou rychlého vaporetta („říční 
tramvaje“), zastávkou vytvořenou nábřežní zdí aerody-
namického tvaru, jako je tomu v obdobných místech 
na Štvanici, Žofíně nebo Dětském ostrově. Provedení 
z mohutného kamenného zdiva stejné jako u nábřež-
ních zdí výše zmíněných ostrovů.

Osada Rybáře

Zbytek původní trojské zástavby navrhujeme dopl-
nit několika objekty v prostoru nynějšího parkoviště 
umístěného za nevzhledou protipovodňovou zdí. 
Nová vesnička může být výzvou jak mohutnou stavbu 
zcivilnit. Navrhujeme „cimbuří“, mezi které se vkláda-
jí protipovodňové stěny, odřezat a vršek zdi rozšířit 
na „parkán“, po kterém je možno chodit. Do tohoto 
parkánu potom zasouvat svislé prvky zábran, jako se 
provádí v centrální Praze.

Nová vodní linka (NVL)

Je stavbou s množstvím technologických výstupů 
procházejících nad budoucí střešní rovinu. Vzhledem 
k tomu, že na projekt těchto zařízení je již vydáno sta-
vební povolení a zpracována prováděcí dokumentace, 
nepokládáme za možné polohy těchto výstupů měnit. 
Je třeba je respektovat, třebaže představy zadavate-
le o veřejném využití střechy byly možná poněkud 
rozdílné.

Na střechu NVL, respektive na její okraj mimo techno-
logické celky umisťujeme tréninkovou dráhu pro koně 
a na části plochy cvičiště koní. Přístup k nově umístě-
né jezdecké hale je přes spojovací můstek. Dráha pro 
koně je po obvodu olemována hustým živým plotem, 
který ji odděluje od šikmého svahu sestupujícího 
k vodě. Dráha na obou stranách překonává místa s 
přístupem k technologiím linky (rozvodny). Přes obě 
tato místa vedou mostky s podjezdnou výškou 4,5 m 
se stejnou písčitou vrstvou povrchu jako má navazující 
jezdecká dráha.

Zdvojení objezdných pozemních komunikací okolo 
NVL předpokládaných původním návrhem neakcep-
tujeme. V minulosti bylo vydáno množství výjimek 
umožňujících průjezd přes Císařský ostrov (cca 1000 
kusů). Navrhujeme výjimky bez milosti zrušit a umož-
nit projetí pouze vozidlům záchranného systému a 
vozidlům obsluhujícím provoz linky. Po takto razant-
ním omezení provozu je potom možné účelovou 
komunikaci zapojit i do systému cyklostezek. Pro pěší 
je určena cestička vinoucí se blíže vodě.

Rybí přechod

S výstavbou nové slalomové dráhy poklesne sportovní 
význam dnešní vodácké propusti a pomocí úpravy 
jejího dna tu může být vytvořen rybí přechod.

NVL a kompenzační opatření

Opatření navržená v původním projektu spočívala 
zejména ve vykácení stromů, odtěžení navážek na 
ostrově a vytvoření průlehu před NVL. Dalším opatře-
ním bylo otevření vrat plavebních komor v Podbabě 

Měníme zásadně přístup k těmto opatřením.

V aktivní záplavové zóně, do které část Císařského 
ostrova patří, navrhujeme logičtější uspořádání úze-
mí. Stávající jezdeckou halu v rámci kompenzačních 
opatření (a za peníze těchto opatření) přemisťujeme 
do polohy jižnější, na umělou vyvýšeninu, blíže pla-
vebnímu kanálu.

Vytváříme nový kanál a snižujeme terén v jeho okolí. 
Uvolňujeme tím cestu vodě v jejím nejjednodušším, 
přímém směru.

Obtok plavebních komor, spolu s jejich otevřením, 
zachováváme. Podmínkou je vybudování vakového 
jezu či možnost uzavírání plavebního kanálu na jeho 
začátku.

Zvolené řešení je šetrnější k takzvanému druhotné-
mu háji na východní straně NVL. Umožňuje zachovat 
většinu vybraných vzrostlých stromů.

Doplňující průleh vedeme územím ostrova před 
Trojskou lávkou. Na severní hraně plavebního kanálu 
snížíme terén na úroveň tzv. bezpečnostního přepadu 
umožňujícího vodě při zvýšených hladinách vstoupit 
do průlehu.
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D3A spol. s r.o.    Přístavní 5, 170 00  Praha 7, tel.: 266 712 410
ing. arch. Jaroslav Zima, ing. arch. Tomáš Prouza
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PLAVEBNÍ KANÁL JEZDECKÁ HALA NOVÉ ŘÍČNÍ RAMENO NOVÝ OSTROV VLTAVA TROJSKÁ LÁVKA PLAVEBNÍ KANÁL ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD S PŘESTROPENÍM UMOŽŇUJÍCÍM PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ VLTAVA

VEŘEJNÉ SPORTOVNÍ PLOCHY
OPLÁŠTĚNÉ OBJEKTY TECHNOLOGIE ČISTÍRNY VYSTUPUJÍCÍ 
SVOJÍ VÝŠKOU NAD ÚROVEŇ PŘESTROPENÍ

1

1 NOVÝ KANÁL

SEZNAM KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

OTEVŘENÍ PLAVEBNÍCH KOMOR

OBTOK PLAVEBNÍCH KOMOR

PRŮLEH PŘED TROJSKOU LÁVKOU

BEZPEČNOSTNÍ PRŮLEH PŘED NVL

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

Malá říčka 

Navrhujeme propojení s plavebním kanálem novou 
propustí a dalším ramenem jdoucím severně podél 
tělesa Kralupské železniční dráhy. Nivelety mostků 
přes tato propojení budou umožňovat podjetí malých 
loděk.

Malá říčka bude prodloužena nehlubokým náhonem 
až do oblasti Papírenské, do jezírka za rekonstruova-
ným továrním objektem. Odtud je veden přepad do 
zatrubněného Dejvického potoka.

Jezdecká hala 

Stávající hala je rozmontována a přesunuta do nové 
polohy. Za halou vede na cvičiště koní nově umístěné 
na střeše NVL mostek podjížděný technikou obsluhu-
jící objekt čistírny. Mostek a střecha NVL se dá využít 
jako evakuační cesta koní v případě povodní. Stáje 
jsou postaveny nově podél plavebního kanálu. Úro-
veň plochy mezi stájemi a halou je o cca 4 m výše než 
silnička u kanálu.

Nový ostrov 

Vymístění jezdecké haly z prostoru před nástupem 
na Trojskou lávku umožňuje prokopat územím mělké 
říční rameno oddělující nový ostrov od Císařského 
ostrova. Břehy budou přírodní s rozsáhlými štěrkovými 
plochami. Přístup na ostrov pouze přes brody. V části 
ostrova dojde ke snížení terénu a vytvoření příbřež-
ních mělčin a tůní.

Východní špice Císařského ostrova 

-
ny. Mohl by být zastávkou rychlého vaporetta („říční 
tramvaje“), zastávkou vytvořenou nábřežní zdí aerody-
namického tvaru, jako je tomu v obdobných místech 
na Štvanici, Žofíně nebo Dětském ostrově. Provedení 
z mohutného kamenného zdiva stejné jako u nábřež-
ních zdí výše zmíněných ostrovů.

Osada Rybáře

Zbytek původní trojské zástavby navrhujeme dopl-
nit několika objekty v prostoru nynějšího parkoviště 
umístěného za nevzhledou protipovodňovou zdí. 
Nová vesnička může být výzvou jak mohutnou stavbu 
zcivilnit. Navrhujeme „cimbuří“, mezi které se vkláda-
jí protipovodňové stěny, odřezat a vršek zdi rozšířit 
na „parkán“, po kterém je možno chodit. Do tohoto 
parkánu potom zasouvat svislé prvky zábran, jako se 
provádí v centrální Praze.

Nová vodní linka (NVL)

Je stavbou s množstvím technologických výstupů 
procházejících nad budoucí střešní rovinu. Vzhledem 
k tomu, že na projekt těchto zařízení je již vydáno sta-
vební povolení a zpracována prováděcí dokumentace, 
nepokládáme za možné polohy těchto výstupů měnit. 
Je třeba je respektovat, třebaže představy zadavate-
le o veřejném využití střechy byly možná poněkud 
rozdílné.

Na střechu NVL, respektive na její okraj mimo techno-
logické celky umisťujeme tréninkovou dráhu pro koně 
a na části plochy cvičiště koní. Přístup k nově umístě-
né jezdecké hale je přes spojovací můstek. Dráha pro 
koně je po obvodu olemována hustým živým plotem, 
který ji odděluje od šikmého svahu sestupujícího 
k vodě. Dráha na obou stranách překonává místa s 
přístupem k technologiím linky (rozvodny). Přes obě 
tato místa vedou mostky s podjezdnou výškou 4,5 m 
se stejnou písčitou vrstvou povrchu jako má navazující 
jezdecká dráha.

Zdvojení objezdných pozemních komunikací okolo 
NVL předpokládaných původním návrhem neakcep-
tujeme. V minulosti bylo vydáno množství výjimek 
umožňujících průjezd přes Císařský ostrov (cca 1000 
kusů). Navrhujeme výjimky bez milosti zrušit a umož-
nit projetí pouze vozidlům záchranného systému a 
vozidlům obsluhujícím provoz linky. Po takto razant-
ním omezení provozu je potom možné účelovou 
komunikaci zapojit i do systému cyklostezek. Pro pěší 
je určena cestička vinoucí se blíže vodě.

Rybí přechod

S výstavbou nové slalomové dráhy poklesne sportovní 
význam dnešní vodácké propusti a pomocí úpravy 
jejího dna tu může být vytvořen rybí přechod.

NVL a kompenzační opatření

Opatření navržená v původním projektu spočívala 
zejména ve vykácení stromů, odtěžení navážek na 
ostrově a vytvoření průlehu před NVL. Dalším opatře-
ním bylo otevření vrat plavebních komor v Podbabě 

Měníme zásadně přístup k těmto opatřením.

V aktivní záplavové zóně, do které část Císařského 
ostrova patří, navrhujeme logičtější uspořádání úze-
mí. Stávající jezdeckou halu v rámci kompenzačních 
opatření (a za peníze těchto opatření) přemisťujeme 
do polohy jižnější, na umělou vyvýšeninu, blíže pla-
vebnímu kanálu.

Vytváříme nový kanál a snižujeme terén v jeho okolí. 
Uvolňujeme tím cestu vodě v jejím nejjednodušším, 
přímém směru.

Obtok plavebních komor, spolu s jejich otevřením, 
zachováváme. Podmínkou je vybudování vakového 
jezu či možnost uzavírání plavebního kanálu na jeho 
začátku.

Zvolené řešení je šetrnější k takzvanému druhotné-
mu háji na východní straně NVL. Umožňuje zachovat 
většinu vybraných vzrostlých stromů.

Doplňující průleh vedeme územím ostrova před 
Trojskou lávkou. Na severní hraně plavebního kanálu 
snížíme terén na úroveň tzv. bezpečnostního přepadu 
umožňujícího vodě při zvýšených hladinách vstoupit 
do průlehu.
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STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 

kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur

břehové keřové vrbičky; vrba trojmužná, červenice, košíkářská, mladé vrby bílá a křehká

vegetace jednoletých plevelných bylin; ječmen myší, rdesno ptačí, lipnice roční, merlíky, komonice

zátěžové trávníky; sedmikráska, pampeliška, jílek, lipnice luční

nízké květnaté trávníky; ostřice srstnatá, lipnice luční, úzkolistá, kostřava červená, drsnolistá, žlábkovitá, 

pýr plazivý, pilát lékařský, jetel ladní, rukev lesní, rakouská, mydlice lékařská, hadinec, mochna stříbrná, 

rozchodník ostrý, silenka nadmutá, šťovík rozvětvený, jestřabina lékařská, pryšec obecný a chvojka, rožec 

rolní, svízel syřišťový, žluťucha menší (příp. trávnička, mateřídouška a různé stepní kytky)

suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)

vysoké „nivní“ luky; lipnice úzkolistá, ovsík, srha, psárka, kostřava luční, kakost luční, bršlice kozí noha, 

bolševník luční, svízel bílý

vysoké rumištní trávníky; třtina křovištní, chrastice rákosová, sveřep bezbranný, kopřivy, pelyněk 

černobýl, mydlice lékařská, neofyty: celík kanadský, americké astry

měkký luh

tvrdý luh; jilm, jasan, javor, mléč, bezinka, neofyty: javor jasanolistý, slivoň myrobalán, akát, pajasan, 

loubinec; v podrostu kopřivy, krabilice mámivá, česnáček, svízel přítula, ostružiník

rybí přechod v místě vodácké propusti

hnízdiště

ptačí budky

hmyzí hotely

naučná stezka „Přírodní Vltava v Praze“

dlažby

asfalty

kamenné stěny

přírodní omítky

beton

dřevo

ocel (pozink)

syntetické povrchy

antuka

pěší

cyklisté

bruslaři

cesty určené pro pojezd vozidel údržby

cesty určené pro pojezd auty a elektrobusy

parkoviště s asfaltovým povrchem

parkoviště s dlážděným povrchem

pískové parkurové plochy

elektrobusy

lanovka

loďky a šlapadla

kola

vodácká slalomová dráha (kanoistika)

rybářské stanoviště

vlek pro wakeboarding a vodní lyže

fotbal, atletika

basketbal

tenis, nohejbal

volejbal, házená, ringo, badminton

beach volejbal

hokejbal

lakros, pozemní hokej, kriket

kolová

skatepark, bmx park

stolní tenis

dětské hřiště

koupání, plavání (městská pláž)

jezdectví, parkur, pólo

plocha pro petanque

frisbee, kroket

fotbálek

softball

meditace (tai ji, joga, ...)

kubb, moelkky

badminton

koupání, plavání

veslování, kanoistika

paddle boarding

slackline

geocaching

orientační běh

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)
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pobytové louky

živé ploty

peřeje
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přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem
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design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 

kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur

břehové keřové vrbičky; vrba trojmužná, červenice, košíkářská, mladé vrby bílá a křehká

vegetace jednoletých plevelných bylin; ječmen myší, rdesno ptačí, lipnice roční, merlíky, komonice

zátěžové trávníky; sedmikráska, pampeliška, jílek, lipnice luční

nízké květnaté trávníky; ostřice srstnatá, lipnice luční, úzkolistá, kostřava červená, drsnolistá, žlábkovitá, 

pýr plazivý, pilát lékařský, jetel ladní, rukev lesní, rakouská, mydlice lékařská, hadinec, mochna stříbrná, 

rozchodník ostrý, silenka nadmutá, šťovík rozvětvený, jestřabina lékařská, pryšec obecný a chvojka, rožec 

rolní, svízel syřišťový, žluťucha menší (příp. trávnička, mateřídouška a různé stepní kytky)

suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)

vysoké „nivní“ luky; lipnice úzkolistá, ovsík, srha, psárka, kostřava luční, kakost luční, bršlice kozí noha, 

bolševník luční, svízel bílý

vysoké rumištní trávníky; třtina křovištní, chrastice rákosová, sveřep bezbranný, kopřivy, pelyněk 

černobýl, mydlice lékařská, neofyty: celík kanadský, americké astry

měkký luh

tvrdý luh; jilm, jasan, javor, mléč, bezinka, neofyty: javor jasanolistý, slivoň myrobalán, akát, pajasan, 

loubinec; v podrostu kopřivy, krabilice mámivá, česnáček, svízel přítula, ostružiník

rybí přechod v místě vodácké propusti

hnízdiště

ptačí budky

hmyzí hotely

naučná stezka „Přírodní Vltava v Praze“

dlažby

asfalty

kamenné stěny

přírodní omítky

beton

dřevo

ocel (pozink)

syntetické povrchy

antuka

pěší

cyklisté

bruslaři

cesty určené pro pojezd vozidel údržby

cesty určené pro pojezd auty a elektrobusy

parkoviště s asfaltovým povrchem

parkoviště s dlážděným povrchem

pískové parkurové plochy

elektrobusy

lanovka

loďky a šlapadla

kola

vodácká slalomová dráha (kanoistika)

rybářské stanoviště

vlek pro wakeboarding a vodní lyže

fotbal, atletika

basketbal

tenis, nohejbal

volejbal, házená, ringo, badminton

beach volejbal

hokejbal

lakros, pozemní hokej, kriket

kolová

skatepark, bmx park

stolní tenis

dětské hřiště

koupání, plavání (městská pláž)

jezdectví, parkur, pólo

plocha pro petanque

frisbee, kroket

fotbálek

softball

meditace (tai ji, joga, ...)

kubb, moelkky

badminton

koupání, plavání

veslování, kanoistika

paddle boarding

slackline

geocaching

orientační běh

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)

P2
Soutěžní workshop    „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
NÁVRH ÚPRAV PROJEKTU STARÉ VODNÍ LINKY (ÚČOV), JEHO CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ

D3A spol. s r.o.    Přístavní 5, 170 00  Praha 7, tel.: 266 712 410
ing. arch. Jaroslav Zima, ing. arch. Tomáš Prouza
a kolektiv

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

I.

II.

III.

50

51

52

53

54

55

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A

B

C

D

E

H

I

G

J

01

02

03

04

05

A

B

C

D

E

G

H

F

I

01

02

03

04

05

07

08

06

.

..

...

....

50

51

52

53

54

55

56

57

58

50

51

52

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

F

08

09

07

11

I

05

11

07

06

02

05

12

B
I

11

05

06

09
01

05

STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 

kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur

břehové keřové vrbičky; vrba trojmužná, červenice, košíkářská, mladé vrby bílá a křehká

vegetace jednoletých plevelných bylin; ječmen myší, rdesno ptačí, lipnice roční, merlíky, komonice

zátěžové trávníky; sedmikráska, pampeliška, jílek, lipnice luční

nízké květnaté trávníky; ostřice srstnatá, lipnice luční, úzkolistá, kostřava červená, drsnolistá, žlábkovitá, 

pýr plazivý, pilát lékařský, jetel ladní, rukev lesní, rakouská, mydlice lékařská, hadinec, mochna stříbrná, 

rozchodník ostrý, silenka nadmutá, šťovík rozvětvený, jestřabina lékařská, pryšec obecný a chvojka, rožec 

rolní, svízel syřišťový, žluťucha menší (příp. trávnička, mateřídouška a různé stepní kytky)

suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)

vysoké „nivní“ luky; lipnice úzkolistá, ovsík, srha, psárka, kostřava luční, kakost luční, bršlice kozí noha, 

bolševník luční, svízel bílý

vysoké rumištní trávníky; třtina křovištní, chrastice rákosová, sveřep bezbranný, kopřivy, pelyněk 

černobýl, mydlice lékařská, neofyty: celík kanadský, americké astry

měkký luh

tvrdý luh; jilm, jasan, javor, mléč, bezinka, neofyty: javor jasanolistý, slivoň myrobalán, akát, pajasan, 

loubinec; v podrostu kopřivy, krabilice mámivá, česnáček, svízel přítula, ostružiník

rybí přechod v místě vodácké propusti

hnízdiště

ptačí budky

hmyzí hotely

naučná stezka „Přírodní Vltava v Praze“

dlažby

asfalty

kamenné stěny

přírodní omítky

beton

dřevo

ocel (pozink)

syntetické povrchy

antuka

pěší

cyklisté

bruslaři

cesty určené pro pojezd vozidel údržby

cesty určené pro pojezd auty a elektrobusy

parkoviště s asfaltovým povrchem

parkoviště s dlážděným povrchem

pískové parkurové plochy

elektrobusy

lanovka

loďky a šlapadla

kola

vodácká slalomová dráha (kanoistika)

rybářské stanoviště

vlek pro wakeboarding a vodní lyže

fotbal, atletika

basketbal

tenis, nohejbal

volejbal, házená, ringo, badminton

beach volejbal

hokejbal

lakros, pozemní hokej, kriket

kolová

skatepark, bmx park

stolní tenis

dětské hřiště

koupání, plavání (městská pláž)

jezdectví, parkur, pólo

plocha pro petanque

frisbee, kroket

fotbálek

softball

meditace (tai ji, joga, ...)

kubb, moelkky

badminton

koupání, plavání

veslování, kanoistika

paddle boarding

slackline

geocaching

orientační běh

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)

P2
Soutěžní workshop    „KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
NÁVRH ÚPRAV PROJEKTU STARÉ VODNÍ LINKY (ÚČOV), JEHO CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ

D3A spol. s r.o.    Přístavní 5, 170 00  Praha 7, tel.: 266 712 410
ing. arch. Jaroslav Zima, ing. arch. Tomáš Prouza
a kolektiv

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

I.

II.

III.

50

51

52

53

54

55

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

A

B

C

D

E

H

I

G

J

01

02

03

04

05

A

B

C

D

E

G

H

F

I

01

02

03

04

05

07

08

06

.

..

...

....

50

51

52

53

54

55

56

57

58

50

51

52

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

F

08

09

07

11

I

05

11

07

06

02

05

12

B
I

11

05

06

09
01

05

STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.
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rolní, svízel syřišťový, žluťucha menší (příp. trávnička, mateřídouška a různé stepní kytky)

suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)

vysoké „nivní“ luky; lipnice úzkolistá, ovsík, srha, psárka, kostřava luční, kakost luční, bršlice kozí noha, 
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rybí přechod v místě vodácké propusti
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PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)
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ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka
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prvky informačního systému
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prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 
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tvrdý luh; jilm, jasan, javor, mléč, bezinka, neofyty: javor jasanolistý, slivoň myrobalán, akát, pajasan, 

loubinec; v podrostu kopřivy, krabilice mámivá, česnáček, svízel přítula, ostružiník

rybí přechod v místě vodácké propusti

hnízdiště

ptačí budky

hmyzí hotely

naučná stezka „Přírodní Vltava v Praze“

dlažby

asfalty

kamenné stěny

přírodní omítky

beton

dřevo

ocel (pozink)

syntetické povrchy

antuka

pěší

cyklisté

bruslaři

cesty určené pro pojezd vozidel údržby

cesty určené pro pojezd auty a elektrobusy

parkoviště s asfaltovým povrchem

parkoviště s dlážděným povrchem

pískové parkurové plochy

elektrobusy

lanovka

loďky a šlapadla

kola

vodácká slalomová dráha (kanoistika)

rybářské stanoviště

vlek pro wakeboarding a vodní lyže

fotbal, atletika

basketbal

tenis, nohejbal

volejbal, házená, ringo, badminton

beach volejbal

hokejbal

lakros, pozemní hokej, kriket

kolová

skatepark, bmx park

stolní tenis

dětské hřiště

koupání, plavání (městská pláž)

jezdectví, parkur, pólo

plocha pro petanque

frisbee, kroket

fotbálek

softball

meditace (tai ji, joga, ...)

kubb, moelkky

badminton

koupání, plavání

veslování, kanoistika

paddle boarding

slackline

geocaching

orientační běh

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)
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STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 
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SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)

I.  design manuál je příležitostí, jak určit charakter prostředí spolu 
s charakterem jednotlivých prvků prostupujících celým řešeným 
územím

II.  design manuál může být návodem a společným jmenovatelem 
pro prvky, které se v území opakují součástí design manuálu není 
a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 
neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským 
činem projektantů, kteří konkrétní úlohu zpracovávají

III.  design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho 
další zpřesňování a prohlubování mělo týkat; okruhy jsou číslovány, 
pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky; na 
několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale 
i příklady z úspěšných řešení z jiných lokalit, jsou položky názorně 
vyznačeny a slouží jako ukázka možného přístupu; vyznačení je též 
provedeno ve výkresech situací

DESIGN MANUAL The manual is not simply a list of products of human activity and their rendition, but should include an overall view of the
“design” of the Troja basin, including an assessment of the natural environment it encompasses.
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říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta
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přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny
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plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 

kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur
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STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky
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peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.
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kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur

břehové keřové vrbičky; vrba trojmužná, červenice, košíkářská, mladé vrby bílá a křehká

vegetace jednoletých plevelných bylin; ječmen myší, rdesno ptačí, lipnice roční, merlíky, komonice
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suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)
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STAVEBNÍ OBJEKTYŘEKA, KRAJINA A PŘÍRODA - SOUČÁST ZÁPLAVOVÉ NIVY
KULTIVOVANÁ PŘÍRODANEKULTIVOVANÁ PŘÍRODA OBJEKTY SPOJENÉ S ŘEKOU OBJEKTY SPOJENÉ S KRAJINOU

regulované břehy

opevnění břehu (bermy) dlažbou

říční pláž

přístupy k vodě

brody

pěšiny

nezpevněné povrchy cest a výběhů pro koně

louky sečené

louky spásané

pobytové louky

živé ploty

peřeje

dlažby stabilizovaných výhonových tůní

přírodě blízké rozvolnění říčního koryta

přírodní břehy s porostem

přírodní břehy se štěrkem a pískem

příbřežní mělčiny

říční ramena

ostrovy

tůňky

druhotné háje (ve střední části Císařského ostrova podél původního bočního koryta)

pobřežní vegetace

jednotlivé významné stromy a skupiny stromů

keře a ostatní vegetace

protipovodňové hráze

protipovodňové stěny

jezy

plavební komory

plavební kanál

nábřežní zdi

náplavky

přístupy k vodě (schodiště a mola)

náhony a kanály

výpustní objekty

přístavy, přístaviště pro osobní parníky a říční tramvaje (vaporetta), kotviště (marina), úvaziště

přívozy

uzavřené technologické objekty (vodní elektrárny, obtoky plavebních komor atd.)

ústřední čistírna odpadních vod - stávající vodní linka

čistírna odpadních vod - nová vodní linka

přístřešky

lavičky a prvky na sezení

nádoby tříděného odpadu, potřeby pro pejskaře

prvky osvětlení

vodní pítka

stojany a upínací zařízení na kola

prvky informačního systému

označení zastávek veřejné dopravy

pikniková místa, BBQ, grill

prvky odvodnění

ochranné mříže stromů

oplocení

zábrany okolo výběhů koní

zábradlí na terénních vyvýšeninách

objekty wc, místa hygieny (sprchy a umývárny)

prodejní místa (občerstvení)

půjčovny sportovních pomůcek

stáje

parkurové cvičiště s dráhou 

prostupujících celým řešeným územím

design manuál může být návodem a společným jmenovatelem pro prvky, které se v území opakují

součástí design manuálu není a ani nemůže být názor na řešení mostů, lávek a objektů, které se 

neopakují a které jsou v území nově navrženy; ty zůstávají autorským činem projektantů, kteří konkrétní 

úlohu zpracovávají

design manuál pojmenovává okruhy (položky), kterých by se jeho další zpřesňování a prohlubování 

mělo týkat; okruhy jsou číslovány, pořadí číslování ale nemá vliv na význam a hodnotu položky;

na několika snímcích dokumentujících současné kvality území, ale i příklady z úspěšných řešení 

DESIGN MANUÁL  by neměl obsahovat pouze sumu výrobků (předmětů) lidské činnosti, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“ Trojské kotliny, tj. včetně názoru na přírodní prostředí.

říční rákosiny a vysoké byliny; traviny: chrastice rákosová, ostřice štíhlá; byliny: kopřiva, tužebník jilmový, 

kostival lékařský; neofyty: křídlatky, americké astry,  netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur

břehové keřové vrbičky; vrba trojmužná, červenice, košíkářská, mladé vrby bílá a křehká

vegetace jednoletých plevelných bylin; ječmen myší, rdesno ptačí, lipnice roční, merlíky, komonice

zátěžové trávníky; sedmikráska, pampeliška, jílek, lipnice luční

nízké květnaté trávníky; ostřice srstnatá, lipnice luční, úzkolistá, kostřava červená, drsnolistá, žlábkovitá, 

pýr plazivý, pilát lékařský, jetel ladní, rukev lesní, rakouská, mydlice lékařská, hadinec, mochna stříbrná, 

rozchodník ostrý, silenka nadmutá, šťovík rozvětvený, jestřabina lékařská, pryšec obecný a chvojka, rožec 

rolní, svízel syřišťový, žluťucha menší (příp. trávnička, mateřídouška a různé stepní kytky)

suché louky a kamenné navigace, mokré občas šlapané trávníky blíž řeky (příp. i pastviny)

vysoké „nivní“ luky; lipnice úzkolistá, ovsík, srha, psárka, kostřava luční, kakost luční, bršlice kozí noha, 

bolševník luční, svízel bílý

vysoké rumištní trávníky; třtina křovištní, chrastice rákosová, sveřep bezbranný, kopřivy, pelyněk 

černobýl, mydlice lékařská, neofyty: celík kanadský, americké astry

měkký luh

tvrdý luh; jilm, jasan, javor, mléč, bezinka, neofyty: javor jasanolistý, slivoň myrobalán, akát, pajasan, 

loubinec; v podrostu kopřivy, krabilice mámivá, česnáček, svízel přítula, ostružiník

rybí přechod v místě vodácké propusti

hnízdiště

ptačí budky

hmyzí hotely

naučná stezka „Přírodní Vltava v Praze“

dlažby

asfalty

kamenné stěny

přírodní omítky

beton

dřevo

ocel (pozink)

syntetické povrchy

antuka

pěší

cyklisté

bruslaři

cesty určené pro pojezd vozidel údržby

cesty určené pro pojezd auty a elektrobusy

parkoviště s asfaltovým povrchem

parkoviště s dlážděným povrchem

pískové parkurové plochy

elektrobusy

lanovka

loďky a šlapadla

kola

vodácká slalomová dráha (kanoistika)

rybářské stanoviště

vlek pro wakeboarding a vodní lyže

fotbal, atletika

basketbal

tenis, nohejbal

volejbal, házená, ringo, badminton

beach volejbal

hokejbal

lakros, pozemní hokej, kriket

kolová

skatepark, bmx park

stolní tenis

dětské hřiště

koupání, plavání (městská pláž)

jezdectví, parkur, pólo

plocha pro petanque

frisbee, kroket

fotbálek

softball

meditace (tai ji, joga, ...)

kubb, moelkky

badminton

koupání, plavání

veslování, kanoistika

paddle boarding

slackline

geocaching

orientační běh

SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V KULTIVOVANÉ PŘÍRODĚVE VOLNÉ PŘÍRODĚ U ŘEKY NA HŘIŠTI

DROBNÉ PRVKY SPOJENÉ S OCHRANOU PŘÍRODYVYBRANÁ DRUHOVÁ SKLADBA VYBRANÁ MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ POVRCHY CEST

PRVKY DOPRAVY (mohou být též prvkem manuálu)

[ Odevzdaný návrh týmu č. 6]



[ Odevzdaný návrh týmu č. 6]

Severní špice Císařského ostrova 

Je veledůležitým prvkem v celkové organizaci území. 
Inteligentní uspořádání tohoto místa by mohlo vyřešit 
palčivý problém parkování v Trojské kotlině. Bez toho, 
že bychom tak činili na úkor někoho jiného (MČ Troja, 
P6...)

Úprava spočívá ve vložení silničního mostu před ústí 
Lysolajského údolí ve směru na cíp Císařského ostrova. 
Most navazuje na stávající niveletu Podbabské (cca 
182 m.n.m.). Hladina pod ním nadržovaná Klecanským 
jezem je o 6,5 m níže (cca 175,5 m.n.m.). Most je zvedací 
a ve výjimečných chvílích umožňuje proplutí vyšších 
nákladů a zvednutí nad úroveň povodně.

Z cípu ostrova stoupá komunikace z kóty 182 vzhůru. 
Osobní auta se noří do parkingu skrytého v přestřešení 
čistírny. Kapacita takto umístěného parkingu je veliká a 
záleží na tom, jaký rozsah plochy v zastřešení chceme 
pro parkoviště vyhradit. Podél objektu vjezdu pokračují 
v další cestě již jenom elektrobusy. Auta mají vjezd 
zakázán. Busy, pěší a cyklisté překonají Vltavu mostem 
mířícím do Podhoří, mostem orientovaným v průhledu 
na viniční usedlost Sklenářka. Konstrukce mostu je nad 
úrovní povodně z roku 2002.

Návštěvníci míří k novému západnímu vchodu do zoo. 
Zde je také zastávka busu.

Stávající vodní linka (ÚČOV)

Dle projednávané dokumentace vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA) mají být části provozu přestřešeny a 
uzavřeny tak, aby do okolí neunikal zápach. Dovolujeme 
si proto předložit návrh, který se dle této podmínky 
chová velkoryse a pomocí přestřešení vytváří další 
dimenzi Trojské kotliny.

Přestřešením vzniká obdoba paluby letadlové lodi. V 
podpalubí bublá provoz čistírny a v části prostorové 
konstrukce přestřešení parkují auta návštěvníků. Na 
palubě dovádějí sportovci a korzují běžní občané. Vše 
je otevřené pro lid, neb vše je vybudováno z veřejných 
prostředků v duchu modelu „kdo si hraje, nezlobí“. 
Najdeme tu proto všemožná sportoviště, běžecké 
dráhy, ale i cvičiště pro pejsky.

Parkoviště zoo při Vltavě
Jsou zrušena a nahrazena záchytnými parkovišti na 
Císařském ostrově a u Trojského mostu. K zoo jezdí 
pouze autobusy.
Plochy bývalých parkovišť bezprostředně u zoo jsou 
parkově upravené a přístupné veřejnosti.

Rekonstrukce SVL

Po rekonstrukci linky spojené s přestřešením prostoru 
čistírny vystupují nad úroveň nové „paluby“ (188,5 
m.n.m.) některé technologické prvky. Jejich objemy 
jsou zakryty „kapotáží“. Součástí kapotovaných objemů 
jsou i prostory pro umístění wc a šaten přilehlých 
sportovišť.
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[ Proposal of team no. 5 ]

Proposal no.4
Authors

Architect – MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Landscape architecture – Ing. Jana Pyšková 

Transportation specialist – Ing. arch. Petr Preininger

Water structures specialists – Ing. Jiří Vítek

Cooperation

Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Ing. arch. MgA. Ondřej Dušek,  
Ing. Dana Krýslová, Ing. Marie Gelová

Evaluation by the Jury
An advantage of this design is the overall view of the landscape as a system and the 
comprehensive traffi c solutions. Particularly the connection from the Bubeneč side 
and placement of catchment lots in this area as well and the hook-up to Papírenská 
street. The well meant idea of connecting Dejvice, Bubeneč and the island is 
weakened however by the fragmentisation of ties. The panel also appreciates the 
bold approach and examination of transport service through unconventional forms 
of transport. Nevertheless, the proposed transport system is too intensive. The 
proposed footpath along the Pecka natural monument could be a new attractive 
pedestrian connection. 

The panel positively evaluates the sophistication of the design manual elements. 
A weakness of the project is the addressing of water management compensatory 
measures. The proposed interventions into the Zoo complex are unrealistic and the 
lakes on Císařský ostrov are not an appropriate solution from the perspective of  
flood prevention. 

Nice about the solution for the new water line building is the recognition of this 
building in the landscape. The authors do not specify however what they imagine 
happening with the uncovered several hundred metre wall. The idea of having the 
central area of the roof inaccessible and creating an internal habitat is interesting and 
inspiring. The proposed water system raises concerns however; in the opinion of the 
panel it is not sustainable.



ŽELEZNICE

VSTUPY DO ZOO

PARKING

TRAMVAJ

AUTOBUS

ELEKTROBUS

ELEKTROVLÁČEK

VODNÍ TRAMVAJ

VODNÍ BUS

MONORAIL

CYKLOSTEZKY/PĚŠ Í

ETAPIZACE3 41 20

P
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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

ZOO

TYP D

TYP A

TYP I

TYP H

TYP J

TYP C
TYP B

TYP E

TYP F

TYP G

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

[ Proposal of team no. 5 ]
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[ Proposal of team no. 4 ]

Authors

Architect – Ing. arch. Pavel Kocych 

Landscape architecture – Ing. Zdeněk Sendler,  
Atelier zahradní a krajinářské architektury Sendler 

Transportation specialist – Ing. Jan Božovský (spolupráce)

Water structures specialists – Ing. Milan Sýkora, CSc. (spolupráce)

Cooperation

Ing. arch. Radko Květ

Evaluation by the Jury
For this design the panel appreciates the careful, detailed and comprehensive 
design of the transport system for the whole area. The jury also appreciates 
the suggestions: using the existing bridges and carefully connecting them 
with paths, placing moorings at the northern tip of the island. What is 
questionable is the placement of the new foot bridge, which the authors 
have located at the broadest part of the Vltava. The authors demonstrated 
very good knowledge of the territory, which showed in the broad spatial 
concept of the landscape design. The elimination of the duplicate paths  
on the south side of the new water line was a nice touch. 

The system of pools, despite the indisputable decorative aspect of the 
bodies of water, is not sustainable. 

The proposed design for the new water line is a combination of many 
elements (technical elements and curves).

Proposal no.5



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

ZDENEK SENDLER, PAVEL KOCYCH, RADKO KVĚT, MILAN SÝKORA A JAN BOŽOVSKÝP1

TROJSKÁ KOTLINA - DOPRAVNÍ SCHEMA ÚZEMÍ

MĚŘÍTKO - 1:5000 â

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NOVĚ NAVRŽENÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÉ TRASY

NOVĚ NAVRŽENÉ ODDĚLENÉ STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

NOVĚ NAVRŽENÉ SPOLEČNÉ STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

NOVĚ NAVRŽENÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

STÁVAJÍCÍ TRASY MHD (ZASTÁVKA BUS, ZASTÁVKA TRAM)

STÁVAJÍCÍ TRASY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY (ŽELEZNIČNÍ STANICE)

METRO

STÁVAJÍCÍ TRASY NÁKLADNÍ DOPRAVY PRO ÚČOV

NOVĚ NAVRŽENÁ TRASA ELEKTROBUSU (NOVÁ STANICE, NABÍJECÍ BOD)

NOVÉ DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH

KAPACITNÍ MOŽNOSTI ÚZEMÍ PRO DOPRAVU V KLIDU

NÁVRH „HISTORICKÉ“ ÚZKOROZCHODNÉ TRATI MUZEA STARÁ ČISTÍRNA

NÁVRH LANOVÉ DRÁHY

NOVĚ NAVRŽENÉ TRASY LODNÍ DOPRAVY (PŘÍSTAVIŠTĚ, PŘÍSTAV)

NÁVRH UMÍSTĚNÍ BIKETOWERU (ÚSCHOVNY KOL)

NÁVRH ODDĚLENÉ PRŮMYSLOVÉ ČÁSTI ÚČOV

HLAVNÍ PŘESTUPNÍ UZLY HD

â LEGENDA

â SCHÉMA - VÝVOJ ÚZEMÍ NVL

A

B

C

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

ZDENEK SENDLER, PAVEL KOCYCH, RADKO KVĚT, MILAN SÝKORA A JAN BOŽOVSKÝP1

TROJSKÁ KOTLINA - DOPRAVNÍ SCHEMA ÚZEMÍ

MĚŘÍTKO - 1:5000 â

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NOVĚ NAVRŽENÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

STÁVAJÍCÍ CYKLISTICKÉ TRASY

NOVĚ NAVRŽENÉ ODDĚLENÉ STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

NOVĚ NAVRŽENÉ SPOLEČNÉ STEZKY PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

NOVĚ NAVRŽENÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

STÁVAJÍCÍ TRASY MHD (ZASTÁVKA BUS, ZASTÁVKA TRAM)

STÁVAJÍCÍ TRASY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY (ŽELEZNIČNÍ STANICE)

METRO

STÁVAJÍCÍ TRASY NÁKLADNÍ DOPRAVY PRO ÚČOV

NOVĚ NAVRŽENÁ TRASA ELEKTROBUSU (NOVÁ STANICE, NABÍJECÍ BOD)

NOVÉ DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ÚPRAVY NA STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH

KAPACITNÍ MOŽNOSTI ÚZEMÍ PRO DOPRAVU V KLIDU

NÁVRH „HISTORICKÉ“ ÚZKOROZCHODNÉ TRATI MUZEA STARÁ ČISTÍRNA

NÁVRH LANOVÉ DRÁHY

NOVĚ NAVRŽENÉ TRASY LODNÍ DOPRAVY (PŘÍSTAVIŠTĚ, PŘÍSTAV)

NÁVRH UMÍSTĚNÍ BIKETOWERU (ÚSCHOVNY KOL)

NÁVRH ODDĚLENÉ PRŮMYSLOVÉ ČÁSTI ÚČOV

HLAVNÍ PŘESTUPNÍ UZLY HD

â LEGENDA

â SCHÉMA - VÝVOJ ÚZEMÍ NVL

A

B

C

[ Odevzdaný návrh týmu č. 4 ]



[ Odevzdaný návrh týmu č. 4 ]



[ Odevzdaný návrh týmu č. 4 ]



Basic information for the competition workshop for
a master development plan
for Císařský Island and its wider surroundings

Prague Institute of Planning and Development 
Urban Design Section
Public Space Office 
Projects and Competitions Office
Vyšehradská 57, 128 00 Prague 2

www.iprpraha.cz/cisarskyostrov

Urban Design Section: 
Public Space Office – Ing. Štěpán Špoula, MgA. Marek Kundrata
Projects and Competitions  Office – Ing. arch. Petra Hrubešová, Ing. arch. Michaela Kloudová

Assistance from trainees from Liberec Technical University:  – Tobiáš Hrabec, Bc. Lucie Pavlištíková, Klára Paterová,  
Theresa Kjellberg, Eliška Málková

graphic design / typesetting – Bc. Matěj Čech, Klára Hájková

first edition, 72 pages

© IPR/SDM, Praha, 2016/03

Basic information for the competition workshop for a master development plan for Císařský Island and its wider surroundings 
was published in 2016 in Prague by the Prague Institute of Planning and Development. 

Separate images, text and sections of the text may be distributed, copied or reproduced using any technique (within the 
constraints of the Copyright Act). Reproduction of longer quotes or larger sections should be agreed with the publisher.  
The source should always be given.

More about projects in the Catalogue  
of the competition workshop
↓

More about the proces of the  
workshop in the Case study
↓

Koncepce celkovÉho krajináŘskÉho ŘeŠenÍ

Císařského ostrova 
a jeho širšího okolí

[ Soutěžní Workshop 2015 ]
ZÁKlaDnÍ informace

Císařského ostrova  
a jeho širšího okolí

[ Soutěžní Workshop 2015 ]
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Catalogue Case Study

Case study
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