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Preambule

Účastníci memoranda s vědomím celoměstského i nadregionálního významu 
prostoru údolní nivy řeky Vltavy v okolí Císařského ostrova a přírodního 
území Trojské kotliny tímto prohlášením stvrzují společný zájem na podpoře 
jedinečného charakteru krajiny a jejích ekologických i kulturních hodnot a dále 
rekreačního i edukačního potenciálu místa. 
Kvalitní rozvoj krajiny jako celku je možné zaručit pouze stabilní dlouhodobou 
spoluprací mezi jednotlivými aktéry a správci území, ke kterým patří i účastníci 
tohoto memoranda. A dále koordinovaným a koncepčním plánováním, které 
bude zajišťovat citlivé začlenění jednotlivých projektů do krajiny a jejich 
vícestranný přínos.

Článek I.

Účastníci memoranda se dohodli, že se budou při plánování a realizaci záměrů 
v oblasti urbanistického a architektonicko-krajinářského plánování, investic, 
plavby, ochrany před povodněmi, ochrany a rozvoji přírodních a krajinných 
hodnot, při řešení majetkoprávních vztahů, ve věci správy, údržby a využití 
v prostoru řeky vzájemně informovat a koordinovat jednotlivé projekty již ve fázi 
záměrů a zadání.

Článek II.

Účastníci memoranda se dohodli na společném cíli, a to nalézt co nejefektivnější 
model koordinované místní správy jako budoucí platformy pro příměstský park 
Trojská kotlina.

Článek III.

Jednotliví účastníci memoranda potvrzují Zásady koncepce celkového 
krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí jako základní 
koordinační dokument, který shrnuje hlavní principy rozvoje území, které mají 
být společně sledovány a naplňovány.

Článek IV.

Jednotliví účastníci memoranda se plně ztotožňují a hlásí se k dokumentu 
Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí (Florencie, říjen 
2012).



3

Podpisový arch 

memoranda o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě
údolní nivy v okolí Císařského ostrova

jméno a příjmení funkce subjekt podpis

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA primátorka Hlavní město Praha

Mgr. Ondřej Kolář starosta Městská část Praha 6

Mgr. Jan Čižínský starosta Městská část Praha 7

Ing. Tomáš Bryknar starosta Městská část Praha – Troja

RNDr. Petr Kubala generální reditel Povodí Vltavy

Roman Petrus starosta Městská část Praha 8



4

Důvodová zpráva

Koncepce celkového krajinářského řešení
Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Rada hl. m. Prahy nechala zpracovat celkovou koncepci Císařského ostrova 
a jeho širšího okolí a akční plán pro její naplňování navazující na schválenou 
Koncepci pražských břehů. V lokálním měřítku Trojská kotlina s Císařským 
ostrovem v jejím středu dosud neměla všeobecně sdílenou koncepci územního 
rozvoje. Nad parciálními projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou míru 
shody. Tyto projekty zdržovaly problémy s jejich projednáváním nebo se 
ukázaly jako nerealizovatelné. Nebylo totiž možné prokázat jejich skutečný vliv 
na hodnoty v území. Trojská kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné území 
vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem obyvatel hlavního města Prahy. 

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a širšího okolí 
(dále jen Koncepce nebo Koncepce Císařského ostrova) v souvislosti s přípravou 
výstavby nové vodní linky má za cíl překlenout tyto problémy a k území 
přistupovat primárně z perspektivy krajiny, do které jsou začleňovány jednotlivé 
funkční požadavky jako prostupnost, dopravní obslužnost, parkování v klidu, 
vodohospodářské opatření atd. Koncepce tak garantuje soulad s vnímanými 
hodnotami obsaženými v krajině a tím pádem snížení jejich negativního 
ovlivnění. 

Součásti memoranda je schválení závěrů Koncepce celkového krajinářského 
řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí jednotlivými aktéry jako 
základního koordinačního dokumentu, který shrnuje hlavní principy rozvoje 
území, které mají být společně sledovány a naplňovány.

Místní správa / příměstský park

Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě údolní 
nivy v okolí Císařského ostrova navazuje na tuto Koncepci a Akční plán 
k implementaci Koncepce, který v opatření číslo 4 definuje potřebu založení 
místní koordinované správy. 

Akční plán navrhuje v první fázi zajistit správu na území ostrova, které je 
díky Koncepci podrobně zdokumentováno. V opatření č. 2 akčního plánu 
jsou definovány konkrétní investiční projekty, které mají v současnosti 
širokou odbornou i politickou podporu na úrovni města i městských částí. 
Jednotlivé investiční projekty (např. projekt „Divoká Vltava“) vyžadují v rámci 
předprojektové přípravy zajištění dohody o jejich převzetí a adekvátní správě.
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Cílem založení místní správy je adekvátní péče o přírodní území, která odpovídá 
rekreačnímu a přírodnímu významu a potenciálu místa, a spolupráce na 
přípravě projektů z pohledu správy a péče v dlouhodobém horizontu. Včetně 
zajištění monitorování a vyhodnocování realizovaných opatření a projektů. 
Místní správa také zajišťuje budování místní značky, vzdělávání, osvětu a další 
aktivity v území.  Správa Císařského ostrova může v budoucnu rozšířit svěřené 
území na další přírodní nezastavěné území Trojské kotliny a dát tak vznik 
příměstskému parku Trojská kotlina.

Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí

Partneři z evropského projektu INTERREG IVC Project (vč. zapojení městské 
části Praha – Troja) společně se dvěma evropskými sítěmi, které se zabývají 
příměstskými oblastmi, dospěli na základě sdílených zkušeností a výměny 
odborných znalostí k několika společným závěrům. Tyto závěry mají sloužit jako 
doporučení pro tvorbu politiky místním, regionálním, národním a evropským 
orgánům zabývajícím se příslušnou problematikou. Tato doporučení jsou 
vhodným vodítkem také v případě Trojské kotliny s cílem zvyšovat sociálně-
ekonomické podmínky, podporovat zvyšování životní úrovně, snižovat 
environmentální rizika, posilovat biodiverzitu, nabízet bezplatné možnosti 
pro neorganizované trávení volného času i nové pracovní příležitosti apod. 
Doporučení jsou uvedena v příloze č. 2. 
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příloha č. 1 memoranda o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova



Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím 
středu dosud neměla všeobecně sdílenou 
koncepci územního rozvoje. Nad parciálními 
projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou 
míru shody. Tyto projekty zdržovaly problémy 
s jejich projednáváním nebo se ukázaly jako 
nerealizovatelné. Nebylo totiž možné prokázat 
jejich skutečný vliv na hodnoty v území. Trojská 
kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné 
území vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem 
obyvatel hlavního města Prahy.
 
Celková Koncepce krajinářského řešení 
Císařského ostrova a širšího okolí (dále jen 
Koncepce nebo Koncepce Císařského ostrova) 
v souvislosti s přípravou výstavby Nové vodní 
linky má za cíl překlenout tyto problémy 
a k území přistupovat primárně z perspektivy 
krajiny, do které jsou začleňovány jednotlivé 
funkční požadavky jako prostupnost, dopravní 
obslužnost, parkování v klidu, vodohospodářské 
opatření atd. Koncepce tak garantuje soulad 
s vnímanými hodnotami obsaženými v krajině 
a tím pádem snížení jejich negativního vlivu na 
ni.  V důsledku tedy přináší vyšší realizovatelnost 
takto koordinovaných záměrů.

Během května a června 2015 proběhla 3 setkání 
v rámci Soutěžního workshopu, ten představoval 
přípravnou fázi Koncepce.  Předmětem 
soutěžního workshopu, který kombinoval soutěž 
a odborné kolokvium s širokou účastí, bylo nalézt 
sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný 
návrh z 5 návrhů, které vznikaly v rozmezí mezi 
prvním a třetím setkáním. 

Základní principy rozvoje území stanovené 
v Koncepci jsou shrnuty v kapitole Zásady 
Koncepce. Tyto principy vypracoval IPR Praha 
na základě Vyhodnocení Podkladové studie a v 
říjnu 2016 je projednal na společném setkání 
stakeholderů (viz kapitola Podněty a připomínky).

Koncepce se opírá o Podkladovou urbanisticko-
krajinářskou studii, která je dopracovaným 
vítězným návrhem mezioborového autorského 
týmu ve složení architekta Petra Pelčáka, 
krajinářské architekty Evy Wagnerové, dopravního 
inženýra Václava Maliny a vodohospodářského 
inženýra Miloslava Šindlara, který zvítězil 
v soutěžním workshopu. Podkladová studie 
obsahuje též mapy a Katalog charakteru nivní 
krajiny v Trojské kotlině, který určuje, jaký by měl 
být cílový charakter prostředí.

Další částí Koncepce je Vyhodnocení podkladové 
studie, které podrobně hodnotí jednotlivé návrhy 
podkladové studie a doporučuje ve kterých dále 
pokračovat a pro které úseky naopak hledat 
alternativní řešení.

Na Koncepci navazuje Akční plán pro její 
implementaci, stanovující opatření a navazující 
kroky pro jednotlivé projekty (viz samostatný 
dokument).
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Celkové krajinářské 
řešení

Úpravy řeky

 — V místech nivní krajiny*2, i té oddělené protipovodňovými 
valy, zachovávat a obnovovat v rámci možností pro ni 
charakteristické přírodní prvky (pro ni typické dřeviny, 
biotopy, vodní plochy a terénní tvary), udržovat tak kondici 
jejich ekosystémů i společnou krajinnou identitu tohoto 
prostoru. 

 —  Veškeré krajinářské úpravy a opatření na zlepšení stavu 
přírody a obytné krajiny v nivě*5 v místě současného 
rozlivu a průtoku povodňových vod je dobré spojit s 
úpravami na zlepšení a zachování průtočnosti během 
povodní. Tento princip platí i opačně. Je třeba hledat řešení  
s oboustrannými přínosy a dostatečně kompenzovat 
újmu na sledovaných parametrech jak z hlediska průtoků 
povodní, tak z hlediska krajiny a přírody. 

 —  Původní terén nivy*2 s typickou půdní strukturou  
a hladinou podzemní vody je vedle říčních koryt a ramen 
základním prvkem nivní krajiny*2, který by měl být 
maximálně respektován.  Protipovodňové valy, zásypy 
vodní linky a další technické terénní tvary jsou umělé 
formy a měly by tedy být takto pojímány a vědomě odlišeny 
od přirozeného nivního terénu (se zachováním jejich 
funkce např. protipovodňové ochrany). 

 —  Důležitá je cílená podpora biodiverzity nivní krajiny*3  
v Trojské kotlině, včetně její odpovídající prezentace  
v místě (infopanely, pozorovatelny). 

 —  K území nivní krajiny*3 v Trojské kotlině by se mělo 
přistupovat s ohledem na skutečnost, že každé místo je 
součástí této krajiny a ekosystému řeky, dílčí záměry by 
měly být v souladu s hodnotami místa a krajinou.  Nutné 
je zajistit kvalitní krajinářské řešení jak na úrovni řešení 
většího územního celku, tak na úrovni jednotlivých 
projektů prostřednictvím architektonicko-krajinářského 
řešení. 

 —  Rozvoj krajiny na Císařském ostrově vyžaduje místního 
správce, který garantuje sdílenou správu o přírodní  
a nezastavěná veřejně přístupná území z hlediska péče  
a užívání. 

 —  Místní správa by měla být v budoucnu začleněna do 
plánovaného příměstského parku*6 Trojská kotlina. 
 

 — Ústřední čistírna odpadních vod včetně nové vodní linky 
představuje významnou překážku při průtoku povodňových 
vod, nad rámec povinných kompenzačních opatření je 
žádoucí další zlepšení průtočnosti. Jako hlavní opatření je 
zvoleno a dále prověřováno vytvoření mělkého průlehu  
s vodotečí napříč ostrovem a rozšíření koryta řeky.

 — Opatření zaměřená na zlepšení průchodu vod během 
povodní budou řešena společně se zlepšením přírodních 
podmínek řeky, nivní krajiny*2 a podmínek pro vzdělání, 
hru a rekreaci.

 — Zlepšení přírodních podmínek řeky by mělo zahrnout jak 
hydromorfologické podmínky, zajištění prostoru pro rozvoj 
přirozených biotopů, vyřešení prostupnosti jezu Troja 
– Podbaba pro migraci ryb, tak zlepšení podmínek pro 
další významné rostlinné a živočišné druhy, které se zde 
vyskytují.

 — Intenzivní využívání bude více soustředěno v místě 
budoucího průlehu, zatímco v jiných částech ostrova je 
potřeba zajistit větší klid pro přírodu, pozorování a jízdy na 
koni.



5

Nová vodní linka

 — Jít cestou extenzifikace*1 střechy nové vodní linky – 
pozornost přesunout k řece. Zachovat střechu nové vodní 
linky jako volně přístupnou pro veřejnost (se zachováním 
všech technických přístupů).

Stávající čistírna

 — Stávající areál ÚČOV v západním cípu ostrova bude nadále 
určen pro čistírnu, zpřístupněny a využity pro rekreaci 
budou pouze protipovodňové valy stávající vodní linky. 

Zajistit lepší zprostupnění Císařského 
ostrova a napojení na okolí 
prostřednictvím: 

 — zpřístupnění mostu přes kanál z ulice Papírenské, příčného 
propojení před administrativní budovou ÚČOV v ose mostu 
pro veřejnost a veřejnou dopravu a zřízení zastávky MHD 
u lávky, hledat takové řešení, které zajistí bezpečnost 
návštěvníků a neomezí obsluhovatelnost čistírny,

 — lávky vyústěné v blízkosti jižního vstupu do zoologické 
zahrady,

 — zpřístupnění mostu bývalé polní dráhy spojující historický 
areál staré čistírny odpadních vod a navrhované stezky po 
valech stávající čistírny,

 — doplnění o novou lávku přes ostrov v jeho východním cípu,

 — zřízení paralelní lávky, nebo rozšíření stávajícího mostu 
přes kanál od Stromovky,

 — napojením západní špičky ostrova na přívoz a v případě 
realizace tramvajového přemostění také chodníkem pro 
pěší a cyklisty,

 — propojení lávkou přes zdymadla na jezu v Podbabě 
(prověřit vhodnost řešení),

 — zpřístupnění obou cípů ostrova – minimálně podél břehů,

 — zajištění nových tras pro koně – navržen je okruh kolem 
celého Císařského ostrova,

 — zajistit výkupy a výměny pozemků a dohody se současnými 
nájemci, kteří do místa přinášejí přidanou kvalitu, o jejich 
přemístění v rámci ostrova.

Císařský ostrovDoprava

 — Obsluha dopravou Trojské kotliny by měla být dále řešena a 
prověřována jako ucelený systém.

 — Sledované tramvajové tangenciální propojení Dejvice-
Bohnice by mělo efektivně obsloužit také zoologickou 
zahradu. Koncepce navrhuje optimální stopu přemostění 
řeky přes Císařský ostrov do Troje. Přemostění není 
uvažováno pro individuální automobilovou dopravu, ale 
pouze pro pěší a cyklisty. Další pokračování tratě bude 
prověřováno ve variantách.

 — V prostoru u Trojského mostu bude zřízená tramvajová 
smyčka k posílení obsluhy veřejnou dopravou.

 — Diverzifikace parkovacích stání po obvodu Trojské kotliny.

 — U výjezdu z tunelu Blanka u Trojského mostu bude zajištěn 
prostor pro parkování v kapacitě 600 – 1 400 automobilů. 
Parkoviště je třeba řešit společně s dynamickým řízením 
dopravy a pendlujícím spojem k zoologické zahradě. 
(Pozn.: Zoologická zahrada preferuje maximální kapacitu 
parkovacích stání.)

 — Nebudou navyšovány kapacity parkovacích ploch u jižního 
a severního vstupu do zoologické zahrady. Bude zrušeno 
parkoviště pod Trojským zámkem. Výhledově bude řešena 
také náplň potenciálně zastavitelného úseku „Nové Rybáře“ 
a parkovací kapacity případně přesunuty na záchytné 
parkoviště u Trojského mostu.

 — Koncepce navrhuje malé parkoviště P+R v Podbabě, 
kapacitní P+R bude realizováno na konečné tramvaje  
v Suchdole (Na Výhledech). 

 — V Trojské kotlině je třeba posílit dostupnost veřejnou 
dopravou z levého břehu. Koncepce navrhuje zavedení 
2–3 autobusových linek spojujících Nádraží Holešovice 
a Vítězné náměstí. Linka vedoucí přes Císařský ostrov 
k navržené lávce přes řeku je důležitou alternativou 
k autobusu 112 obsluhující zoo z pravého břehu. Se 
zprůjezdněním pro autobus musí být zamezeno průjezdu 
pro individuální automobilovou dopravu.

 — Důležité je neopomenout využití vodní cesty ve zdrži 
Trojského jezu, která nabízí možnost propojení vodní 
tramvají mezi Karlínem, Holešovicemi, zoologickou 
zahradou a Podbabou.

 — Prověřit opatření ke snížení průjezdné dopravy přírodním 
parkem Drahaň-Troja a mezi botanickou a zoologickou 
zahradou.
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Levý břeh

 — Koncepce navrhuje protažení promenádních tras 
Stromovky za Malou říčku skrze historický areál bývalých 
papíren a podél kanálu, vytváří tak systém veřejných 
prostranství a „zelených propojení“, která pomohou lépe 
rozptýlit návštěvníky Stromovky a lépe ji napojit  
a zpřístupnit ze strany Podbaby. 
 
(Pozn.: Cílem Koncepce není navrhovat urbanistickou 
strukturu. Do hlavního výkresu byla převzata současná 
dokumentace k záměru developerského projektu v historickém 
areálu papíren a Koncepce vyhodnotila jako zásadní výše 
zmíněné „zelené propojení“ přes areál, které je nutné dále 
sledovat a rozvíjet.) 

 —  Vytvoření propojení pro průjezd nové linky autobusu, 
které nebude průjezdné pro individuální automobilovou 
dopravu, řešení včetně nového prostoru před Císařským 
mlýnem jako historicky významným místem a důležitým 
rekreačním uzlem.

 — Vytvoření plnohodnotné promenády a lepšího napojení 
Stromovky z Podbaby podél kanálu (Bubenské nábřeží)  
a dále pokračování po nábřeží přes průmyslový areál Prefa 
a napojení na nádraží Praha-Holešovice.

 — Revitalizovat a lépe napojit historicky cennou průmyslovou 
oblast kolem ulice Papírenská, aniž by z ní byly vytlačeny 
malé a střední podniky a opuštěn tradiční malovýrobní 
charakter.

 — Důležité je napojení zelené páteře kolem řeky na systém 
zelených svahů na pro to příhodných místech – prostupem 
mezi zoo a statkem ČZU v Bosně, do Šáreckého údolí, na 
svahy Jabloňky a Hercovky přes bývalý Holešovický ostrov.

 — Nabídnout lokální zpřístupnění divokého břehu Vltavy na 
pravém břehu prostřednictvím stezek, zastavení  
a pozorovatelen ptáků.

 —  Prostor před trojským zámkem revitalizovat úměrně  
k významu místa a posílit vazbu mezi zámkem a řekou.

 —  Prostor mezi valem a navrhovaným sportovním kanálem 
spojit do jednotně řešeného lužního parku s centrální 
loukou.

 —  Záchytné parkoviště (jeho finální podobu) dobře integrovat 
do krajinného prostředí (možné je rozvolněné parkové 
řešení i řešení parkovacím domem).

 —  Hlavní rekreační trasu podél řeky tam, kde je to možné, 
řešit oddělenými trasami pro pěší a cyklisty.

Pravý břeh
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Terminologie 

 — *1 Extenzifikace – založení extenzivního vegetačního krytu. 
Zásobování vodou a živinami se děje pouze přirozenými 
procesy. Jeden z benefitů jsou nižší náklady na údržbu 
a podpora místní biodiverzity. Pro Trojskou kotlinu jsou 
typická společenstva stepí na okolních svazích. V 
 kontextu nové vodní linky je myšleno také méně intenzivní 
sportovně-rekreační využívání samotné střechy.

 — *2 Nivní krajina / říční niva - niva je součásti krajiny 
a města ve více rovinách. V první řadě jako podklad 
a topografická báze. Dále je to říční krajina tak, jak 
je vnímána obyvateli, s vodním tokem jako živlem a 
charakteristickými znaky. A nakonec jako ekosystém s 
biotopy a procesy, který je s okolím propojen předivem 
vzájemných vazeb, které nemusejí být vždy na první pohled 
patrné.

 — *3 Nivní krajina v Trojské kotlině - území vymezené 
v souladu s Koncepcí pražských břehů jako primární 
prostor řeky v hranicích významného krajinného prvku 
údolní nivy. Území řešené Koncepcí Císařského ostrova je 
specifickou částí tohoto území. 

 — *4 Nivní louka – typický prvek nivní krajiny, v její přírodě 
blízké podobě se vyznačuje vysokou diverzitou druhů. 
Je typickým zástupcem biotopu s vysokou ekologickou 
hodnotou podmíněnou činností člověka. 

 — *5 Obytná krajina – celky nebo dílčí části krajiny využívané  
k pohybu, pobytu a rekreaci.

 — *6 Příměstský park – jeden z dobrovolných nástrojů sdílené 
správy přírodního a zemědělského území v příměstských 
oblastech zejména evropských měst.
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