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Úvodní slovo

Foreword

RNDr. Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy

Jana Plamínková
Prague City Councillor

Území Trojské kotliny patří z historického, kulturního
a přírodního hlediska k velmi cenným lokalitám Prahy.
V dávné minulosti zde byla založená Královská obora, dnešní
Stromovka, později přibyl Trojský zámek, Císařský mlýn a další
stavby.

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.

Postupem času se zde postavila železnice, vybudoval se lodní
kanál a na Císařském ostrově vznikla čistírna odpadních vod.
S výstavbou infrastruktury a průmyslu se v Trojské kotlině
načas změnil krajinný ráz, ale naštěstí se zde zachovalo
půvabné koryto řeky Vltavy u Trojského zámku se svými
mělčinami a štěrkovými náplavami.

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.

foto — Karel Kreml

Za první republiky vznikla na pravém břehu zoologická
zahrada, koncem 60. let přibyla i zahrada botanická. Spolu se
Stromovkou udělaly z místa významnou rekreační oblast. Příliv
návštěvníků vnesl do Trojské kotliny nové problémy, zejména
pak v oblasti dopravní dostupnosti či v koordinaci různých
záměrů.
Nejvýznamnějším záměrem posledních let je výstavba nové
vodní linky, která se tak se stávající vodní linkou rozšíří na
většinu plochy Císařského ostrova. Vzhledem k významu
takového záměru vznikla při Radě hlavního města Prahy
Komise pro přípravu celkového krajinářského řešení
Císařského ostrova, potažmo celé Trojské kotliny. Práce
komise spočívala i v uspořádání soutěžního workshopu,
který měl z přihlášených týmů složených z odborníků vybrat
projekt, který by našel jak vhodné krajinářské řešení oblasti,
tak i zajistil vhodnou dopravní obslužnost či zakomponoval
požadavky do projektu nové vodní linky.
Myslím si, že se vítězný projekt vypořádal s problematikou
se ctí a citlivě. Věřím, že myšlenky, které workshop přinesl,
nezapadnou a pomohou postupně měnit Trojskou kotlinu
k lepšímu.

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.
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Úvodní slovo

Foreword

Ing. arch. Petr Hlaváček
ředitel IPR

Petr Hlaváček
director IPR

Trojská kotlina, ve které se nachází také Císařský ostrov,
představuje jedno z největších a nejcennějších přírodních
území hlavního města Prahy. Díky jeho výjimečné poloze ve
městě a množství funkcí, které plní, si ostrov zaslouží, aby
byl rozvíjen v souladu s principy příměstského parku. Ty
spočívají nejen v efektivní ochraně biodiverzity, ale především
v plnohodnotném začlenění krajiny do města a v důsledku tak
i ve zvýšení kvality života pro obyvatele metropole.

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.

Ačkoliv je Císařský ostrov a jeho okolí unikátní vysokou
koncentrací zábavních a sportovních areálů, které každoročně
přitahují velké množství návštěvníků, v současné době chybí
jakákoliv koncepce, která by napomáhala ke koordinaci aktivit
v území. Město proto musí vytvořit jasné pravidla, podle
kterých se bude řídit.
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foto — Jan Malý, fotomaly.cz

Zároveň je nutné si uvědomit všechny roviny, které se na
území Císařského ostrova prolínají – dopravní a technická
infrastruktura, spolu s rozličnými, především rekreačními
aktivitami, představují nemalou zátěž na největší pražský
ostrov. Tato skutečnost znamená i účast velkého množství
subjektů, od státní správy, správy hlavního města a městských
částí, po soukromé subjekty a obyvatele.
Za důležité považuji, že první kroky k rozpohybování celého
procesu učinily městské části společně s městem. Dále bylo
nezbytné mezi všemi stranami zahájit společný dialog, který by
vedl k vytvoření konsenzu na budoucnost Císařského ostrova
a jeho okolí. Musíme však mít stále na paměti, že v následování
a realizování koncepce má stále rozhodující pozici město.
Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složité území jsme
museli najít způsob, jak vytvořit dobrou půdu pro vzájemnou
spolupráci. Proto jsme zvolili formu soutěžního workshopu,
který se osvědčil u našich německých kolegů. Zpětně mohu
zhodnotit, že se jednalo o správně zvolený způsob, jak toto
složité území řešit.

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 a 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.
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Předmluva
Již více než dekádu se připravuje modernizace Ústřední
čistírny odpadních vod hl. m. Prahy, která má zajistit
prodloužení její funkčnosti a docílit toho, aby čištění
vod v Praze odpovídalo současným požadavkům členství
v Evropské unii.

parku na střeše) nevedly k takovému návrhu, který by
adekvátně kompenzoval negativní dopad linky na krajinu
v Trojské kotlině. Neexistovala totiž shoda, jak by měla krajina
Císařského ostrova vlastně vypadat a jakou funkci by měly
jeho veřejně přístupné plochy v budoucnu plnit.

Nová vodní linka, která je první etapou rekonstrukce a rozšíří
současný areál čistírny východním směrem, má mnoho
technologických a provozních výhod. Její velkou nevýhodou
ale je vliv na krajinu mezi Trojským zámkem a Stromovkou.
Zastavuje další prostor údolní nivy, jejíž funkcí je mimo jiné
bezpečný průchod a rozliv povodňových vod. Dosavadní
snaha o řešení tohoto problému i přes velmi nákladné úpravy
(částečné zahloubení, zastřešení NVL, zřízení veřejného

To byl hlavní důvod, proč byla z podnětu radní Jany
Plamínkové koncem roku 2014 ustavena komise a Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy pověřen
zmíněnou koncepci zajistit. Návrhy obsažené v katalogu
vzešly ze soutěžního workshopu, který je kombinací soutěže
a odborného kolokvia. Jednotliví aktéři se workshopu účastnili
s velice odlišnými očekáváními: městské části požadovaly
zachování přitažlivé a atraktivní krajiny; orgány ochrany

přírody dostatečný respekt k přírodním hodnotám v území;
Povodí Vltavy průtočnost území; zoologická zahrada zřízení
nového parkoviště pro vlastní potřeby a zlepšení dostupnosti;
investor, správce a dodavatel stavby nové vodní linky
minimalizaci zásahů do stávajícího projektu. I přesto jsme
však museli dosáhnout shodného stanoviska.
Výměna názorů a otevřená diskuse během tří celodenních
pracovních setkání přinesla své plody a nakonec všech
5 týmů předložilo relevantní a z velké míry realizovatelné
koncepce. Velmi pomohlo, že v jednotlivých týmech byly
rovnocenně zastoupeny klíčové profese jako krajinářský
architekt, architekt, specialista na vodní stavby a specialista
na dopravu.

Díky tomu můžeme mluvit o integrovaném řešení, které
specifické požadavky dobře začleňuje do celkového návrhu
koncepce. Věříme, že tento dílčí krok byl učiněn správným
směrem a podstatným způsobem přispěje k pozitivnímu
rozvoji území Císařského ostrova.
Všem aktérům a účastníkům soutěžního workshopu
za to patří dík!

Ing. Štěpán Špoula | krajinářský architekt
Kancelář veřejného prostoru | IPR Praha
vedoucí pracovní skupiny pro Koncepci celkového
krajinářského řešení Císařského ostrova.

12

13

ZADÁNÍ						Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho okolí

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho okolí

Přednášky

Prezentace
konceptů

Prezentace
konceptů

RA
VA
PR
O
RE JEK
AL TO
IZ VÁ
AC
PŘ
E
ÍP

N
LÁ
ÍP

A

III.
Vyhodnocení

AK
ČN

ČE
TU NÍ

KO
N

EK

DO

OJ

II.
Konferece

VÍ

I.
Konferece

PR

PR

SA
M
O
ÁC ST
A
E
TÝ TNÁ
M
U

Výběr
týmů 2

Veřejná
výzva 1

DO
P
TE RAC
ZN OV
ÝM ÁN
TÝ Í N
Á
M
EM VR

HU

SOUTĚŽNÍ WORKSHOP 		

Hl. m. Praha

IPR Praha

OSI

radní
RNDR. Jana Plamínková

Exkurze

Zpětná
vazba expertů

Zhodnocení
experty 4

Debata

Debata

Výběr
vízězného týmu
porotou

Příprava podkladů a workshopů

Rada hl. m.
Prahy

Neveřejná

zadání

Veřejná

PVS

OŽP MHMP

MČ PRAHA 6, 7,
Troja

Povodí
vltavy

AOPK

nominování zástupců

Komise1

ZOO Praha

Sdružení
ÚČOV

Sweco
Hydroprojekt

nominování zástupců

pracovní
skupina

dohled

příprava podkladů

Veřejný blok
přednášek
Zpětná vazba
veřejnosti

Participace
veřejnosti3

výstava

KONCEPCE
Koncepce celkového kajinářského řešení Císařského ostrova a jeho okolí

Před workshopem

Průběh workshopu

Po workshopu

Únor – Květen 2015

Květen – Červen 2015

od Červena 2015

1 / veřejná výzva k předložení portfolií a sestavení multidisciplinárního týmu

3 / na společném setkání veřejnost určila podněty, hodnoty a problémy území

2 / vyhodnocení portfolií odbornou porotou

4 / bez účasti týmů

Soutěžní
workshop

Prověření a dopracování
vítězného návrhu

Dokončení
studie

1 / komise rady HMP pro řešení celkové koncepce císařského ostrova a jeho širšího okolí (usnesení 831 ze dne 21.4.2015)

odevzdání a schválení projektu RHMP

Introduction
Modernisation of the Central Waste-Water Treatment
Plant of the Capital City of Prague at the Císařský ostrov
(Emperor’s Island) has been under preparation for more
than a decade now. This modernization and upgrade
seeks to extend functionality and operational life of the
plant and ensure that waste water treatment in Prague
conforms to requirements placed on our membership in
the European Union.

issue failed to produce a solution, despite proposing costly
modifications to the design (partial embedding of the line and
advanced roofing techniques, featuring a public park on top
of the plant), which would adequately compensate negative
impact of the line on the Troja basin landscape. There simply
did not exist any concord as to how the landscape of the
Císařský ostrov should actually look like and what functions
should the publicly accessible spaces there serve in the future.

The new waste-water treatment line, which represents the first
stage of the overall reconstruction, will extend the existing
complex east and features many technological and operational
advantages. On the other hand, it has a considerable
disadvantage in the form of its impact on landscape between
the Troja Chateau and the Stromovka Park. This line develops,
and in a way obstructs, additional space within the Vltava
River valley floodplain, which facilitates, among other, a safe
passing and spill of floods. All previous efforts to resolve this

This was the main reason for establishing a committee, at
the impulse of councillor Jana Plamínková at the end of
2014, and for charging the Prague Institute of Planning and
Development (IPR Praha) with preparing a concept resolving
the said issues. Proposals in this catalogue resulted from
a workshop competition, which was actually a combination
of a competition and a professional colloquium. Individual
workshop participants had broadly varying expectations: the
city district administrations required that the basin retains an

attractive and appealing landscape; environmental protection
agencies required ample respect for the natural values
within the said territory; Povodí Vltavy (a state enterprise
charged with managing the watercourse of the Vltava River)
demanded sufficient flow capacity in and out of the territory;
the ZOO asked for a new parking facilities for its visitors and
improved access; and the investor, the project manager and
the contractor delivering the new line wished to minimise
interference with the existing project. Despite all this, we
needed to find a commonly agreeable solution.
The exchange of opinion and the very open discussions that
took place over the three days of working meetings had in
the end bore fruit and all 5 teams submitted relevant and, to
a large degree, feasible concepts. A great deal of this success
can be attributed to the fact that all teams consulted all key
professions equally, such as landscape architects, architects,
water structures specialists a transportation specialists.

As a result we have arrived at a truly integrated solution, which
addresses all specific requirements within its overall concept.
We trust that this concept represents a step in the right
direction and that it will significantly contribute to the positive
development of this valuable area.
All parties involved in this process and all participants in the
workshop have our heartfelt thanks!

Ing. Štěpán Špoula | landscape architect
Office of Public Space | IPR Prague
Head of the working group preparing the
concept for the General Landscape Plan
of the Císařský Island.
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CONCEPTION
Conception of the general landscape solution of Císařský island and its surroundings IPR Management

Before the workshop

During the workshop

After the workshop

February-May 2015

May-June 2015

from June 2015

1 / public invitation to submission of portfolio and formation of multidisciplinary teams

3 / the public determine the impulse, worth and difficulty of the territory

2 / portfolio evaluation by specialist jury

4 / without teams participation

Competition
workshop

Study revision
and finalization

Final
Study

Project submission and approval
by Prague City Council

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)

Abstrakt podmínek
Úvod
Soutěžní workshop byl vypsán formou výběrového řízení
jako zakázka malého rozsahu. Týmy byly vybrány na základě
referenčních projektů prezentovaných v odevzdaném portfoliu,
které hodnotila odborná porota s důrazem na kritérium kvality.
V dnešních podmínkách, které zákon umožňuje, je to jediný
způsob, jak soutěžní workshop kvalitně uspořádat. Kromě
anonymní soutěže o návrh je jiná forma výběru projektanta
založena pouze na kritériu nejnižší ceny a kritérium kvality
se téměř nezohledňuje. Nicméně v zahraničí (např. Německo)
se soutěžní workshop běžně používá a to s mnohem volněji
nastavenými pravidly až do částky 5 240 000 Kč. Za to v České
republice jsou to pouze 2 000 000Kč, tedy mimo režim Zákona
o veřejných zakázkách.

Identifikační údaje zadavatele
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a zpracovatele podmínek soutěžního workshopu:
IPR Praha
Jednající:
Ing. arch. Petrem Hlaváčkem, ředitelem
Sídlo: 		
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
		
zapsaný v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl Pr, vložka 63

Přípravný výbor soutěžního workshopu
Vedoucí koncepce:
Ing. arch. Pavla Melková
Ing. Štěpán Špoula
Vedoucí projektu:
Ing. Štěpán Špoula
Projektový tým:
MgA. Marek Kundrata
Ing. arch. Petra Hrubešová
Ing. arch. Michaela Kloudová
Sekretář soutěžního workshopu:
Ing. arch. Petra Hrubešová
Přezkušovatelé soutěžního workshopu:
Ing. arch. Michaela Kloudová
Ing. arch. Lenka Slívová
Spolupráce:
Ing. arch. Tomáš Drdácký

porota
Předseda:
Till Rehwaldt (krajinářský architekt – Německo)
Řádní členové:
Ing. arch. Petr Hlaváček
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
RNDr. Jana Plamínková
RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

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

Panel č. 4 – „Návrh úprav projektu Nové vodní linky“
Situace 1:2000 / další situační či časové schéma /
popis řešení a způsobu implementace. Volná část: zákresy do
fotografií / vizualizace nebo 3D.

Odborníci

Textová část

Till Rehwaldt – Asociace německých krajinářských architektů
RNDr. Jiří Sádlo, CSc. – Botanický ústav Akademie věd ČR
Ing. Tomáš Just – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ing. Alice Dědečková – MHMP Odbor životního prostředí
PhDr. Richard Biegel, Ph.D. – FFUK Ústav pro dějiny umění

—— popis řešení a koncepce – jak z architektonickokrajinářského a urbanistického hlediska, tak z hlediska
dopravního a vodohospodářského
—— popis ekonomické výhodnosti a účelnosti řešení
—— 5 odstavců – jeden odstavec ke každému panelu + jeden
odstavec s popisem návrhu správy a managementu území
—— cenová nabídka na architektonické a projekční práce

IPR Praha:
Ing. Štěpán Špoula – krajinářský architekt
Ing. Michal Novák – specialita na protipovodňová opatření
Ing. Václav Novotný – specialista pro koncepci dopravy

Základní termíny
17. Dubna
6. Května
11. Května
28. Května
10. Června
12. Června

Veřejná výzva k účasti na workshopu
Výběr účastníků do workshopu
I. Workshop – Konference
II. Workshop – Kolokvium
Odevzdání řešení na podatelnu IPR Praha
III. Workshop – Vyhodnocení

Vybraní účastníci
Požadované profesní složení týmů: architekt, krajinářský
architekt, specialista na vodní stavby a specialista na dopravu.
Porotou vybráno 5 týmů na základě zaslané žádosti a portfolia.

Závažné části odevzdání
Na každém panelu bude odevzdána jedna z následujících úloh:
1. rámcový plán vymezeného území se zaměřením na 		
prostupnost, veřejná prostranství a hodnoty krajiny
2. design manuál – „architektonický jazyk“ pro vymezené
území (kombinace materiálů, mobiliář apod.)
3. integrované krajinářské řešení vodohospodářských 		
kompenzačních opatření
4. návrh změn projektu, které budou zapracovány do projektu
Nové vodní linky – ÚČOV

Grafická část
Panel č. 1 – „Rámcový plán“
Situace 1:5000 / důležitá schémata / dopravní schéma celého
území. Volná část: zájresy do fotografií / vizualizace, 3D / řezy.
Panel č. 2 – „Design manuál“
Rozsah a struktura „knihovny“, ukázka použití formou zákresu
do fotografie z území. Volná část: zobrazení / zaznamenání /
vhodných příkladů z místa.
Panel č. 3 – „Integrované řešení vodohospodářských
kompenzačních opatření“
Situace 1:2000, celkové schéma, dva klíčové řezy
Volná část: zákresy do fotografií / vizualizace nebo 3D.

V případě, že se účastníci v návrhu odchýlí od okruhů zadání,
bude v textové části uvedeno zdůvodnění.
Digitální část je požadovaná pouze v digitální podobě, textová
část je požadovaná digitálně a také ve dvou vyhotoveních.
Grafická i textová část bude přiložena v digitální formě na CD
nebo DVD formátu *.doc a *.pdf.

Hodnocení
Kritérium č. 1
Kvalita předloženého návrhu 80%
podle komplexní urbanistické a architektonicko-krajinářské
kvality, zejména dle následujících kritérií (bez pořadí
významnosti):
—— ztvárnění krajinářských úprav – pro udržení kvality je
důležité zohlednění náročnosti na údržbu a management
území
—— základní myšlenka / koncept
—— kvalita urbanistického návrhu
—— kvalita užitného rozdělení, variabilita / flexibilita využití
—— organizace pohybu, řešení usnadnění přístupu a pohybu ve
veřejném prostoru
—— dopravy a dopravy v klidu – řešení mobility
—— kvalita řešení detailu – mobiliáře, osvětlení, použitých
materiálů a povrchů
Kritérium č. 2
Celková cena za rozpracování řešení v Kč bez DPH 20 %
Účastník je povinen za účelem hodnocení svého řešení
k jednotlivým aspektům dílčího kritéria uvést v řešení
maximálně konkrétní údaje.
Údaje uvedené pro účely hodnocení jsou závazné i z hlediska
následného plnění smlouvy, resp. jednotlivých dílčích plnění.
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Abstract of Terms
Introduction
The workshop competition was administered in the form of
a small-scale tender. Individual teams were selected on the
basis of the reference projects presented in the applicants’
portfolios which were evaluated by an expert jury while
putting an emphasis on quality criteria. Given the current
legal environment, it was the only viable route to organise
the workshop in the required quality. Besides an anonymous
design tender, other forms of designer selection process would
be based merely on the lowest price criterion while the quality
would be almost entirely disregarded. Workshop competitions
are used abroad on a regular basis (e.g. in Germany) with even
more loosely laid down rules: up to the amount of 5,240,000
CZK. In the Czech Republic, however, the cap is 2,000,000
CZK only, i.e. outside the framework set forth by the Public
Procurement Act.

Promoter of the competition workshop
18

Identification of the contracting entity and entity laying down
the conditions for the competition workshop:

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

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.

Experts

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.

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

Key dates

IPR Prague
Represented by: Ing. arch. Petr Hlaváček, Director
Registered office: Vyšehradská 57/2077, 128 00 		
		 Prague 2

17 April
6 May
11 May
28 May
10 June
12 June

Preparatory committee

Selected participants

Head of the conception:
Ing. arch. Pavla Melková
Ing. Štěpán Špoula

Required professions: landscape architect, architect, water
structures specialists a transportation specialists.
5 teams selected by jury based on the applications and
portfolios submitted.

Head of the project:
Ing. Štěpán Špoula
Project team:
MgA. Marek Kundrata
Ing. arch. Petra Hrubešová
Ing. arch. Michaela Kloudová
Secretary for the competition workshop:
Ing. arch. Petra Hrubešová
Reviewers for the competition workshop:
Ing. arch. Michaela Kloudová
Ing. arch. Lenka Slívová
Cooperation:
Ing. arch. Tomáš Drdáck

Jury
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.

Public call for teams to participate
Selection of workshop participants
1st Workshop - Conference
2nd Workshop - Colloquium
Submission of projects to the Prague IPR
3rd Workshop – Evaluation

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 throughflow, 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.

the individual aspects of the sub-criteria. The information
provided for the purposes of the evaluation are also binding
in terms of the subsequent performance of the contract, or the
partial performance of individual elements.

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
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
To enable the evaluation of the solution, participants are
required to provide a maximum amount of specific data on

19

Zadání
Informace a doporučení
k jednotlivým místům v řešeném území

Preambule
Město Praha leží v krajině, která se vyznačuje jedinečnými
přírodními a kulturními hodnotami. Neopomenutelné je pak
zejména území říční krajiny v Trojské kotlině mezi Trojou,
Bubenčí, Holešovicemi, kde se nacházel Holešovický, Trojský
a Císařský ostrov a řeka Vltava se větvila v několik bočních
ramen. V této široké ploché zaplavované údolní nivě byla
založena Královská obora a na úpatí bočních svahů situovány
stavby jako Trojský zámek, Císařský mlýn a Trojský mlýn
využívané pražskou nobilitou.
V souvislosti s pozdějším průmyslovým rozvojem však došlo
k novému využití údolní nivy. Dno Trojské kotliny protnula
železniční dráha, lodní kanál s novým jezem a byla zde
umístěna čistírna odpadních vod později rozšířená na polovinu
Císařského ostrova. I přes tyto zásahy, při kterých kromě
Císařského ostrova zanikla většina zdejších ostrovů, si toto
území stále zachovává své jedinečné prvky.
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Významnou měrou se zachovaly i ty přírodní
—— původní nesplavněné koryto řeky Vltavy u Trojského
zámku s proudními úseky, mělčinami, štěrkovými náplavy
a hodnotnou pobřežní vegetací;
—— úseky bočních ramen jakými jsou Malá říčka u Císařského
mlýna nebo Strouha v Zoologické zahradě; - fragmenty
lužního lesa a nivních luk soustředěné nejen v bývalé
Královské oboře, ale též rozptýlené v menších skupinách
a plochách po celém území široké říční nivy. Bývalá
Královská obora a Trojský zámek, později Zoologická zahrada
a Botanická zahrada v Troji se staly důležitými rekreačními
cíli, které přitahují velké množství návštěvníků nejen z Prahy,
ale z celé České republiky.
Tento zájem prokazuje nezastupitelný význam oblasti, ale
zároveň vyvolává nové problémy, které se týkají dopravní
dostupnosti a parkování a nedostatečné koordinace záměrů
vstupujících do území.
Problematičnost vztahu rekreačně přírodního charakteru území
a významné technické vybavenosti je nejvíce patrná v případě
Ústřední čistírny odpadních vod. Rozhodnutí o její modernizaci,
tak, aby splňovala nová kritéria na čistotu vypouštěné vody,
povede k jejímu rozšíření na další 1/3 Císařského ostrova.
V současné době Praha postrádá jednoznačný názor na budoucí
podobu území Císařského ostrova a okolí. Jde o naléhavý úkol,
přihlédneme – li k pokročilé fázi přípravy výstavby Nové vodní
linky UČOV, která do tohoto území zasáhne.
Zadavatel potřebuje v poměrně krátkém čase dosáhnout shody
na hodnotách a problémech území, na programu využití, na
způsobu začlenění do krajiny a na jednotném architektonickém
jazyce úprav veřejného prostoru říční krajiny Císařského ostrova
a okolí. Zároveň musí realizovat kompenzační vodohospodářské
opatření, která vyplývají z podmínek povolení umístění stavby
Nové vodní linky v zóně aktivního průtoku záplavového území.
Za účelem koordinace a vyřešení hlavních problémů v území

byla ustavena Komise hl. m. Prahy, jejímž úkolem je příprava
Koncepce celkového krajinářského řešení.

Úvod
Zadání odpovídá dosažené úrovni informací po 1. setkání
(Konferenci) workshopu. Zohledňuje též informace, které
poskytli odborníci, uživatelé, správci a vlastníci v území.

Hlavní témata soutěžního workshopu

Vymezení veřejného prostoru
Vymezení stabilizované kostry volné krajiny v návaznosti
na veřejná prostranství uvnitř městské struktury a odlišení
od neveřejných nebo poloveřejných celků (zahrad, areálů,
urbanistických bloků, apod.).
Rozvržení provozní zátěže v území
Určení konkrétní míry prostupnosti a dostupnosti pro cyklisty,
in‑line bruslaře, výletníky a návštěvníky zoo. Zajištění
nerušených prostorů vhodných pro přírodu, pohybovaní koní
a pobyt v klidu, pokud to autor uzná za vhodné. Určení míry
dopravní zátěže v území s ohledem na rekreační a krajinné
hodnoty na jedné straně a přirozené nároky cílových areálů
(dopravní obsluha zoo a sportovních areálů).
Určení podoby řeky – adaptace na povodně
Kreativní řešení dvou zákonných požadavků - prostor pro
bezpečný rozliv a průtok vody během povodní (omezení
překážek v aktivní zóně v průběhu povodní) a zachování a rozvoj
přírodních a krajinných kvalit řeky s její nivou (přirozená
morfodynamika, výskyt přirozených biotopů, říční charakter)
v souvislosti s výstavbou Nové vodní Linky ÚČOV. Bude součástí
samostatného výstupu, na který bude navazovat projekt
kompenzačních opatření.

nadregionálního cíle. Žádoucí je systémové řešení, které pomůže
omezit individuální automobilovou dopravu v Trojské kotlině.
Zároveň reflektuje specifickou situaci současné zoo (potřeba
snadné orientace návštěvníků, do zoo jezdí často rodiny s malými
dětmi, zoo nabízí celodenní program za vysoké vstupné). Je
potřeba nalézt plnohodnotnou alternativu (využití kanálu jako
kapacitní vodní cesty s nástupním bodem na břehu u Nádraží
Holešovice případně na Karlínském břehu u Negrelliho viaduktu,
doplněné lávkou v jihovýchodním cípu NVL – Viz Koncepce
pražských břehů; dále např. nelezení vhodného prostoru pro
kapacitní parkoviště s dobrým napojením na ZOO).
Také další rekreační a sportovní aktivity vyvolávají obdobnou
dopravní zátěž v jádrovém území, např. na levém břehu Vltavy
podél plavebního kanálu u Stromovky. Praha 7 připravuje
autobusovou linku přímo na Císařský ostrov, kterou je žádoucí
v rámci koncepce dopravy dále prověřit, případně upravit.
Rámcový plán bude doplněn o kompletní dopravní řešení.
Úpravy projektu Nové vodní linky
Cílem workshopu je návrh okolí a zapojení NVL do širších vztahů.
S adaptací NVL je možné uvažovat ve dvou rovinách:
1. Krátkodobé: úpravy prováděcího projektu NVL mohou být
pouze v mezích vydaného stavebního povolení formou
změny stavby před dokončením (limit zapracování změn do
realizační dokumentace do 9/2015* – vítězný tým)
2. Dlouhodobé: výhledové optimální řešení krajinářských
úprav nové vodní linky (hlavním limitem je její konstrukční
řešení, je možné uvažovat o změně územního plánu
a o úpravách, které by si v prvním případě vyžádaly zcela
nové územní řízení či řízení o povolení stavby)

Podpora synergie mezi uzavřenými areály
a veřejným prostorem
Areály nejsou uzavřeným prostorem bez vztahu k okolí, negativní
vliv (např. dopravní zátěž) lze kompenzovat podporou a rozvojem
pozitivních vlivů na okolí (např. sdílený management, vytvoření
prostupu v důležitých místech).
Reinterpretace významů v krajině – obnova paměti
Obnova zpřetrhaných významových souvislostí v místě. Obnova
paměti není nutně myšlena jako doslovná obnova původních
prvků.

*Na NVL bylo vydáno stavební povolení, které zatím nenabylo právní moci. Výstavba
NVL je limitována časem (viz. příloha G – harmonogram) a stanovenou výší nákladů.
Změny je možné projektovat v rámci platného stavebního povolení v režimu změny

Formulace názoru na vhodnou správu a management o území
Návrh změn v území, např. vyšší míra péče a integrovaná řešení
v území vyžadují také odpovídající formu správy o území. Nároky
na management předloženého návrhu by neměly neúměrně
zatěžovat rozpočet města.

stavby před dokončením. Ze záznamu z Pracovní skupiny pro koncepci Císařského
ostrova z 11.3.2015: „Na vstupním jednání 22.1.2015 (viz. bod) 4 bylo stanoveno,
že pracovní skupina zajistí nejpozději do 09/2015 podklady pro případné úpravy
RDS stavby 6963, etapa 0001 –NVL ÚČOV. Realizační dokumentace dotčených částí
projektu bude zpracována až po tomto termínu. Tyto se budou týkat následujících
objektů: SO27 – Sadové úpravy, SO25 – terénní a konečné úpravy – část NVL, SO20 –

Řešení dopravy
Hlavní dopravní problémy mají širší souvislosti. K nim patří
zejména problematika dostupnosti Zoologické zahrady jako

Dopravní a obslužné plochy – část NVL, SO24 – Venkovní osvětlení, SO26 – Opatření
k zamezení pohybu cizích osob. Případné úpravy však musí splňovat platné technick
předpisy, vyhlášky, normy a platnou legislativu.“

Stará čistírna odpadních vod a její areál
Významná kulturní památka. V současné době jde o prostory
ve správě Muzea Stará Čistírna o.p.s. Je možné využití
historické mostu bývalé vlečky, která v historii sloužila
k odvozu kalů na Císařský ostrov. Požadováno je lepší pěší
napojení staré čistírny zejména na Stromovku.
Stávající vodní linka ÚČOV
Druhým významným krokem po zprovoznění Nové vodní
linky ÚČOV bude rekonstrukce SVL ÚČOV (rekonstrukce
biologického stupně čištění, případně dostavba kalové
koncovky). Větší část areálu mezi valy nenabízí prostor
pro alternativní využití, pokud se neuvažuje o nákladné
radikální přestavbě, která se jeví z finančního hlediska jako
nerealistická. Potenciál k adaptaci, zpřístupnění, případně
doplnění dalšího využití je v jihovýchodním cípu u vyústění
mostů do areálu okolo administrativní budovy a na levém
opačném břehu kanálu. Možné je uvažovat i o novém
využití valů.
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Vltavská vodní cesta
V řešeném území jde zejména o plavební kanál, který je
zároveň již historickým technickým dílem s neopominutelnou
architektonickou hodnotou. Jako součást vodohospodářských
kompenzačních opatření se uvažuje o zvýšení průtočného
profilu všech mostů na kanálu a o realizaci uzavíracího
zařízení při nátoku do kanálu (viz Studie proveditelnosti
opatření minimalizující vliv stavby nové vodní linky ÚČOV na
povodňové průtoky – podklady bod M).
Areál starých papíren
Území má soukromého vlastníka, který v současné době
připravuje studii projektu revitalizace areálu Bubenečských
papíren, dle současného územního plánu je v území možná
nová výstavba (S – VE – Všeobecně smíšená výstavba).
Viz podklady D_ZÁMĚRY. Územím prostupuje významná
historická osa bývalého ramene Vltavy a historické ústí
Dejvického potoka do Vltavy. Stejným místem je odváděna
v podzemí voda z Malé říčky. V sousedství se nachází
historická památka Císařského mlýna. Toto území má značný
potenciál pro založení nových krajinných a pěších propojení.

Část Stromovky mezi Podmokelskou
dráhou a plavebním kanálem
Území je součástí areálu Stromovka viz prezentace a oblasti
aktivního průtoku během povodní. Hlavním problémem
území jsou časté kolize a kumulace IAD v ulici Za Císařským
mlýnem a Za Elektrárnou. Upřesnění k námětům na využití
tohoto území viz prezentace z I. workshopu. Stromovka –
Dědečková (podklady N_data z workshopů).

Assignment

Trojský břeh
Jako problematický a vhodný k řešení se jeví předprostor
spodní brány Trojského zámku, dnes využívaný jako
parkoviště. Současná podoba Trojského břehu u zámku
není vyhovující (nedostupnost břehu, odstranění vegetace,
technické řešení). Případné úpravy břehů jsou limitovány
vodohospodářskými objekty (souběžně vedená kanalizace
s břehem – kmenová stoka E). V návrhu je potřeba počítat
s napojením na rozpracovaný záměr Parku vodních sportů
(Viz podklady: D_Zaměry / Troja – Vodácký areál).
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Preamble

Vymezené území / Defined area

Zadání

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, with the Vltava
branching out into side arms to embrace Holešovice, Troja and
Císařský Island. The Royal Game Park (Královská obora) was
located in this wide, flat, alluvial floodplain and buildings
such as Troja Castle (Trojský zámek), the Imperial Mill
(Císařský mlýn) and Troja Mill (Trojský mlýn), 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 at Troja Castle with its fast
running sections, its shallows, alluvial gravel beds and rich
littoral vegetation;
—— the side branches, such as Malá říčka at the Imperial Mill,
or Strouha running in front of the zoo;
—— fragments of floodplain forest and meadows, not only
concentrated in the former Royal Game Park, but also
scattered in smaller stands and grassland areas along the
entire floodplain. 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.
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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.
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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 1/3 of Císařský Island. At
present, Prague lacks a clear vision for the future shape of
the territory of Císařský Island and its surroundings. This
is an urgent task, particularly if we take into consideration
the advanced stage of construction of the new water line
for the Central Wastewater Treatment Plant, which will be
intervening on this territory.
Within a relatively short period of time, the contracting entity
needs to reach a consensus on the values and problems of
the territory, and also on a programme for its use, on the
method of integrating it into the landscape, as well as on
a common architectural language to adapt the public area of
the river landscape of Císařský Island and its surroundings.
At the same time, it must implement the compensatory water
management measures arising from the conditions governing
the building permit for the new water line in the active flow
zone of the floodplain.
A Commission has been established by the Prague City
Council to coordinate and solve the main problems affecting
this area, which has been entrusted with the task of preparing
an overall landscape plan.

Introduction
The task corresponds to the level of information achieved
after the first meeting of the workshop (conference). It also
takes account of information provided by experts, users,
administrators and owners in the area.

The main topics of the Competition Workshop

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.).
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.
Promoting synergies between enclosed
grounds and public space
Grounds are not enclosed areas with no relation to the outside
environment, and 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).

constructions before their completion (modifications must
be made to the implementation documentation by the
deadline of 9/2015* – 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 newplanning 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 (see Appendix G - Timetable) and
costs. Changes can be planned within the Framework of the applicable building
permit as modifications to constructions before their completion. The minutes of
the Working Group for the Císařský Island plan meeting of 11.3.2015 state: “At the
preliminary meeting on 22.1.2015 (see point) 4 it was determined that the working

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.
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.
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

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). See documentation
D_PROGRAMMES. 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.

group will prepare documentation for any changes to RDS construction 6963, stage
0001-NWL CWWTP 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,

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. For more details on plans for the use of
these grounds see the presentation from the first workshop.
Stromovka – Dědečková (documentation N_workshop data).

ordinances, standards and the legislation in force.”

Information and 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 (see the Feasibility Study for
measures to minimise the impact of the construction of a new
water line for the CWWTP on flood flows – documentation
point M).

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 (See
documentation: D_PROGRAMMES / Troja – Premises for water
sportsmen).
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Celkové hodnocení
poroty

Overall Evaluation
by the Jury

Z pěti vyzvaných ateliérů vybrala pětičlenná porota
v čele s respektovaným krajinářským architektem Tillem
Rehwaldtem tým architekta Petra Pelčáka, krajinářské
architektky Evy Wagnerové. Součástí týmu byli také specialista
na vodní hospodářství Miloslav Šindlar a dopravní expert
Václav Malina z Atelieru DUA.

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.

„Vítězný návrh je nejpropracovanější a nejcitlivější z hlediska
jedinečnosti krajiny Trojské kotliny. Projekt podporuje
proměnlivost krajiny a zároveň přirozeně řeší volný průtok
vody při povodních,“ hodnotí výběr ředitel IPR a člen poroty
Petr Hlaváček.

“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.

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod se projektuje již
několik let. Nabízí příležitost upravit největší pražský ostrov
tak, aby odpovídal svému významu ve městě. Workshop
ukázal, že z hlediska stávajících povolení je nepřekročitelnou
podmínkou zastřešení plánované vodní linky „zelenou
střechou“. Vítězný tým ji navrhuje upravit jako volnou plochu
se suchomilným stepním trávníkem, který může poskytnout
útočiště vzácným druhům rostlin a živočichů, kteří sídlí
v okolí řeky.
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foto — Jan Malý, fotomaly.cz

Porota kladně hodnotí zvolený postup, kdy se všechny subjekty
mohly setkat a podílet se na upřesnění zadání. Projednávání
návrhů již během procesu jejich vzniku vede k jejich
realizovatelnosti a pravděpodobnost pozitivního výsledku je
vysoká. Workshop pomohl zprostředkovat pohled jednotlivých
aktérů na území a přiblížil se tak k dohodě o jeho budoucím
využití.
Porota konstatuje, že všechny projekty byly velmi kvalitní.
Týmy prokázaly vyváženost v řešení jednotlivých aspektů
(např. krajinářské řešení, doprava, technická doporučení).
Přistoupili k řešení krajiny s rozumnou mírou pochopení území
a nadstandartní úrovní porozumění. Každý však ve svém řešení
zaujal vlastní osobité stanovisko a strategii. Workshop tak
přinesl široké spektrum možných názorů na rozvoj území
a projekty byly dobrým podkladem pro rozhodování poroty.
Porota si je vědoma, že nalezení nejvhodnějšího řešení
musí být společný konsenzus všech dotčených aktérů v čele
s hlavním městem Prahou.

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.
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Soutěžní týmy

Competition Teams

Tým 3
Team 3
Autoři návrhu
Architektura
Ing. arch. Jaroslav Zima, Ing. arch. Tomáš Prouza / D3A spol. s.r.o
Krajinářská architektura
Ing. Jakub Finger / Atelier Partero
Dopravní stavby
Ing. Filip Jiřík / DIPRO, spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby
Ing. Jan Cihlář / Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Tým 1 – vítězný návrh
Team 1 – winning proposal
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Autoři návrhu
Architektura
prof. Ing. arch. Petr Pelčák / Pelčák a partner, s.r.o.
Krajinářská architektura
Ing. Eva Wagnerová
Dopravní stavby
Ing. Václav Malina / Ateliér DUA, s.r.o.
Vodohospodářské stavby
Ing. Miloslav Šindlar / ŠINDLAR, s.r.o.
Spolupráce
Ing. arch. Marcela Uřídilová, Ing. arch. Miroslava Zadražilová,
Ing. arch. Martin Jireš, Bc. Jan Kubát, Ing. Martin Sucharda

Tým 2
Team 2
Autoři návrhu
Architektura
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.
Krajinářská architektura
Ing. Aleš Steiner, Ing. Pavlína Malíková, Ing. Martina Forejtová
/ a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury
Dopravní stavby
Ing. Miroslav Vondřich
Vodohospodářské stavby
Ing. Adam Vokurka, Ph. D. / AV ProENVI, s.r.o.

Tým 4
Team 4
Autoři návrhu
Architektura
MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Krajinářská architektura
Ing. Jana Pyšková
Dopravní stavby
Ing. arch. Petr Preininger
Vodohospodářské stavby
Ing. Jiří Vítek
Spolupráce
Ing. arch. Tomáš Zdvihal, Ing. arch. MgA. Ondřej Dušek,
Ing. Dana Krýslová, Ing. Marie Gelová

Tým 5
Team 5
Autoři návrhu
Architektura
Ing. arch. Pavel Kocych
Krajinářská architektura
Ing. Zdeněk Sendler / Atelier zahradní
a krajinářské architektury Sendler
Dopravní stavby
Ing. Jan Božovský (spolupráce)
Vodohospodářské stavby
Ing. Milan Sýkora, CSc. (spolupráce)
Spolupráce
Ing. arch. Radko Květ
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Tým 1

Team 1

Vítězný tým

Winning Team

Autoři návrhu

Authors

Architektura
prof. Ing. arch. Petr Pelčák / Pelčák a partner, s.r.o.

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

Krajinářská architektura
Ing. Eva Wagnerová

Landscape architect
Ing. Eva Wagnerová

Dopravní stavby
Ing. Václav Malina / Ateliér DUA, s.r.o.

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

Vodohospodářské stavby
Ing. Miloslav Šindlar / ŠINDLAR, s.r.o.

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

Spolupráce

Cooperation
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Hodnocení poroty

Evaluation by the Jury

„Návrh respektuje prostředí a citlivě reaguje na jedinečnost
krajiny Trojské kotliny. Projekt podporuje proměnlivost
krajiny, přináší do ní děj a zároveň přirozeně řeší volný průtok
vody za povodní. Porota konstatuje, že síla návrhu spočívá
zejména v přirozeném a neskrývaném řešení velkorysých
zásahů. Kladně je hodnoceno pojetí nové vodní linky.
Přiměřená je také kultivace dopravního řešení nové vodní
linky a celkový přístup ke správě a managementu území.

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
flow of water during floods. 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.

Návrh úprav nové vodní linky je proveditelný.
Porota se shodla, že tento návrh je nejlepší, jednomyslně.“

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.
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Tým 1

Před půl stoletím bylo uskutečněno rozhodnutí proměnit
Císařský ostrov v industriální území. Nezvratnost
tohoto aktu byla nedávno stvrzena rozšířením čistírny
odpadních vod na tři čtvrtiny ostrova. Zničen tak nebyl
jen jeho krajinný a místotvorný potenciál, nevratně
poškozena tím byla celá Trójská kotlina, údolní niva
Vltavy i samotná řeka v citlivém místě jejího opouštění
města, znemožněn harmonický přechod města do
příměstské krajiny.
Cílem našeho návrhu je rozsah těchto škod eliminovat
a vytvořit užitně i esteticky platné místo v říčním údolí na
okraji města. Protože nová vodní linka „ucpává“ řeku i ostrov,
bude její objem minimalizován. Břehy ostrova tak budou
uvolněny pro přírodu, zejména pro ponechání vzrostlých
stromů a pro rozliv řeky. A též pro člověka. Císařský ostrov je
dlouho místem jezdeckého sportu i relaxace.
Hipostezky vytvoří vyjížďkový okruh po celém jeho obvodě.
Ten bude předělen novým korytem řeky. Takto rozdělenou
plochou se přiblíží historické velikosti pražských ostrovů.
Řeka (s rozšířeným, revitalizovaným hlavním korytem
a přírodě blízkým charakterem) získá prostor pro vedení
vysoké vody a ryby pro migraci proti proudu. Vznikne též
atraktivní prostředí pro návštěvníky: přístupná meandrující
vodní hladina.
Obsypy stavby nové čističky nebudou provedeny, čímž
se zmírní znetvoření terénu ostrova a ponechá přírodní
charakter břehů. Rovněž tak zůstane zachována stávající
pobřežní vegetace stromů, jejichž vzrostlé koruny budou od
počátku krýt industriální stavbu. Její stěny budou provedeny
z tmavě probarveného betonu, který bude porostlý mechy
a lišejníky a takto „zneviditelněný“ se zapojí do krajinného
rámce. V jeho kavernách bude hnízdit říční ptactvo a hmyz.
Tato přibližně čtyři metry vysoká tmavá masivní stěna

pokrytá rostlinami má svoji analogii v temných skalách
levého vltavského břehu tvořících pozadí ostrova. V jeho
přírodním reliéfu tak bude umístěn geometricky přesný
objekt – dílo člověka, avšak měřítkem odpovídající měřítku
krajiny.
Na střeše je navržena prostá louka, specifická vegetace
suchých enkláv typická na skalách Podbaby, kryjící též zhlaví
„fasádních“ stěn. Na ní se budou pást ovce a volně pohybovat
lidé, kteří se po kontaktu s gorilami a ledními medvědy v ZOO
zklidní pohledem na tradiční domácí faunu. Také visuální
zažití krajinné barokní osy i městských čtvrtí a příměstské
krajiny z vyvýšené luční terasy přinese větší identifikaci
s městem i místem.
Tam, kde to je možné, bude úpravami vegetace i řeky
připomenuta historická podoba krajiny (výsadba stromů
ve stopě původního meandru, zvýšení hladiny Staré
říčky v západní části ramene). V „přírodním území“ bude
podpořena sukcese a iniciován přírodě blízký prostor s biotopy
„divoké přírody“. Naopak nové obslužné funkce budou
umísťovány v území, které již přírodní charakter nezvratně
ztratilo.
V areálu staré čistírny bude nad kalištěm umístěno plató
s parkovištěm pro 1000 vozů sloužícím ZOO i Stromovce.
Tramvajová estakáda v trase pečlivě vedené terénem mimo
areál ZOO kapacitně obslouží území a propojí Bohnice
s Dejvicemi. Tři autobusové linky zajistí dobrou dostupnost
všech míst a aktivit v území (vč. ZOO).
Návrat přirozených pravidel řeky a její doprovodné vegetace
bude iniciován nutným lidským zásahem. Věříme, že i za
krajně nevýhodných podmínek a v kritické situaci můžeme
území dát charakter a vytvořit na rozhraní města a krajiny
místo vstřícné přírodě i člověku.

Half a century ago, a decision was made to transform Císařský
Island to an industrial site. The irreversibility of this act
was recently confirmed by the extension of the wastewater
treatment plant to cover three-quarters of the island. This
not only destroyed its landscape potential and importance for
the region, but caused irreversible damage to the entire Troja
basin, the Vltava floodplain and the river itself in a sensitive
area where it leaves the city, preventing a harmonious
transition from the city to the suburban landscape.
The aim of our proposal is to reduce the extent of this damage and
to create a useful and aesthetically pleasing area in the river basin
on the outskirts of the city. Because the new water line will “clog”
the river and the island, its volume will be kept to a minimum. This
will free up the banks of the river for nature, particularly for the
remaining mature trees and to allow the river to overflow. But also
for people. Císařský Island has long been an area for equestrian
sports and relaxation.
Bridlepaths form a circle around the circumference of the island.
This will be divided by a new riverbed. The divided area will
approximate the historic size of the Prague islands. The river (with
an expanded, revitalised main channel and with a more natural
character) will have more space to drain off high waters and to
enable fish to migrate upstream. This will create an attractive
environment for visitors: an accessible, meandering body of water.
There will no longer be shroudings from the construction of the
new treatment plant, which will minimise the disfigurement of the
terrain and leave the riverbanks in their natural state. The existing
tree cover will also be left on the banks, allowing their crowns to
hide the industrial buildings from the outset. The walls will be
made of dark-coloured concrete, which will be covered with mosses
and lichens, making it “invisible” in the surrounding landscape.
River birds and insects will be able to nest in its caverns. This
almost four-metre high massive wall, covered with plants, reflects
the dark cliffs of the left bank of the Vltava, which forms the

background to the island. A geometrically precise building – a manmade construction – will be placed against this natural relief, but
in a scale that is appropriate for the scale of the landscape.
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The roof has been designed to hold a simple meadow, with special
xerophilous vegetation typical of the Podbaba cliffs, which will also
cover the top of the “facade” walls. It will be used to graze sheep
and for people to gaze calmly at traditional domestic fauna after
meeting gorillas and polar bears at the ZOO. The visual experience
of the scenic baroque views and urban areas and the suburban
landscape from these elevated meadow terraces will also enable
closer identification with the city and the area.

Team 1
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Concept

Whereever possible, the changes made to the vegetation and
the river will recall the historical appearance of the landscape
(planting trees along the track of the original meander, raising
the level of the Stará říčka in the western part of the riverbend).
Successive generations will be supported in the “natural area” and
a more natural area will be established with “wild” habitats. New
services will be located in an area that had irreversibly lost its
natural character.
A parking lot with room for 1,000 vehicles to service the ZOO and
Stromovka park will be bulit on top of the sump on the grounds
of the old treatment plant. The tram overpass, on tracks that will
be carefully routed outside the ZOO site will service the area and
connect Bohnice to Dejvice. Three bus lines will ensure that all
the sites and activities in this area (including the ZOO) are easily
accessible.
Human intervention will be required to restore the natural rules
of the river and its accompanying vegetation. We believe that even
under extremely unfavourable conditions and in a critical situation,
we can restore the character of this area and create a place
conducive to nature and man at the boundary between the city and
the countryside.
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Ing. Adam Vokurka, Ph. D. / AV ProENVI, s.r.o.

Hodnocení poroty

Evaluation by the Jury

Síla návrhu spočívá v řešení okolí ostrova a pečlivé analýze
území. Porota si u autorů cení pochopení genia loci řešeného
území a citlivě vybraných míst, které autoři zobrazují
v návrhu. Zachování prostorové jednoty ostrova a zachování
charakteru, který získal regulací řeky před sto lety, porota
vnímá jako silné gesto. Vytvoření velké rozlehlé krajiny
uprostřed dvou řek. Nicméně porota je přesvědčena, že
zachování celistvosti ostrova je v rozporu s dynamikou říční
krajiny, která se neustále proměňuje. Pokud je někde v Praze
místo, kde je možné vrátit se k dynamičnosti, je to právě
tady. Trasování cest nezohledňuje účelnost vazeb v území.
Navržená kompenzační opatření ve formě snížení části
ostrova krytého náspem lávky by vytvořilo sedimentační
prostor, který by se rychle zazemnil. Kladně je hodnocena
práce s hranou ostrova a objektu nové vodní linky. Rozdílný
přístup na severní a jižní hraně, její krajinné a urbánní pojetí.
Pozitivum projektu je také navržená extenzivní zeleň na
střeše. Pozitivem je edukativní pojetí fasády nové vodní linky.

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 differing 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.
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Trojskou kotlinu chápeme jako přírodní krajinnou
součást Prahy. Přijíždíme z intenzívního města –
Letná, Holešovice, Dejvice – na kole přes městský
park Stromovka plný lidí a přes plavební kanál na
Císařský ostrov. Za slunečního dne si dáváme malé
pivo a malinovku u stánku stlučeného z velmi malých
trámků (z pohledu odborníka na hranici únosnosti).
Vedle pobíhá pes, poník, koník. Jsme v kulturní divočině.
To je atmosféra Císařského ostrova, atmosféra venkova.
Zapomenutý tajuplný ostrov. Protečené povodně ho ještě
víc zatajily.

Stromovky oddělená kanálem) jako velká travnatá plocha –
ostrov koní.

I pro nás byla projížďka na oba cípy dobrodružstvím,
objevováním s koncem před branami se zákazy vstupu
a osobními výhružkami asi zaměstnanců Povodí Vltavy či
Městské policie. Toto dobrodružství bylo zásadním vstupem
pro náš návrh.

Nová vodní linka zabírá místo zplaněné po odplavení
zahradní kolonie. To neznamená, že nemá svoji kvalitu.
Stavba NVL se v aktuálním projektu snaží být zakryta,
zatravněna. Tvářit se jako součástí přírody. Nikdy nebude.
Technologie to nedovolí. Přiznáváme tento razantní vstup
a namísto kamufláže navrhujeme srozumitelnou artikulaci
prostředí, která spojuje všechny součásti Císařského ostrova
do nového funkčního celku. Pro zapojení NVL navrhujeme
uživatelsky aktivní jižní náplavku u kanálu a plochu střechy
se sportovním oválem protknutým barokní historickou
osou, vše doplněné o edukativní vhled do procesu NVL.
Jsme přesvědčeni, že čištění odpadních vod není ostudou
nutnou vytěsnit, ale přirozenou součástí života města.
Psychoanalytická terapie města.

Do jaké míry odhalovat tajemství ostrova? Divokost přírody
je na ostrově obsažena. Je nutné ji citlivě zpřístupnit
a to především pěším. Ti si najdou své intimní místo při
nesplavném korytě u kamenné pláže, která se sama při nízké
vodě odkrývá, nebo ji navrhujeme odkrýt. Či se „ztratí“
v intenzivně zeleném břehu severozápadní části ostrova.

I přes to, že nebylo doporučeno hýbat s objektem výtokového
kanálu jsme z důvodu krajinářského řešení severního břehu
Císařského ostrova, který v návaznosti na staré říční tok
Vltavy navrhujeme divoce přírodní, cítili povinnost tento
objekt v kontextu našeho návrhu upravit. Podrobněji je úprava
popsána v kapitole P3 a graficky prezentována na Panelu 03.

Při návštěvě jsme narazili na mnoho uzavřených kamerou
hlídaných nebo polootevřených plotů. Jsou z části účelové
(změna je možná) nebo jsou to zbytky něčeho dávno
nefunkčního. Stačí je odstranit a území otevřít. Ponechat jen
ohrady pro zvířata. Východní část ostrova (původní součást

We understand the Troja basin to be a natural area that is
part of Prague. We leave the crowded districts of Letná,
Holešovice and Dejvice – crossing the urban Stromovka
park, full of people, by bike and crossing the navigation
channel to Císařský Island. On a sunny day we enjoy
a small beer and a soft drink at a stand made of tiny
beams glued together (at the point of falling down in the
view of an expert). A dog runs by us, as does a pony and
a small horse. We are in a cultural wilderness. This is
the atmosphere of Císařský Island, a rural atmosphere.
A forgotten and mysterious island. The floodwaters that
have flowed through here have made it even more secret.
Even for us the ride from one end to another was an
adventure, with our explorations ending in front of gates
prohibiting entry and making personal threats, presumably
from employees of theVltava riverbasin authority or the local
police. This adventure was the key input for our proposal.
How far should we expose the island’s secrets? There is
already a wildnerness on the island. It has to be opened up
in a sensitive way and primarily to pedestrians. They can
find hidden places by the unnavigable riverbed by the rocky
beaches that are exposed during low water, or which we can
expose in our proposal. Or they can “lose” themselves in the
intensively green shoreline of the north-western part of the
island.
During our visit we encountered several closed areas guarded
by cameras or semi-open fences. These are either intentional

(although this can be changed) or are the remnants of a long
abandoned system. We can pull them down and open up the
space. The only fences will be for animals. The eastern part
of the island (originally part of Stromovka but now divided by
a channel) is a large grassy area – an island of horses.
The new water line will occupy an area that has run wild since
the allotments were washed away by flooding. This does not
been it does not have its own attraction. The current plans for
the construction of the NWL aims for it to be covered, grassed
over. It will appear to be part of the natural environment.
But this will never happen. The technology will not allow
it. We will recognise this brutal intervention and, instead
of camouflaging it, we propose adjusting the environment
around it in a comprehensible way, to combine all the parts
of Císařský Island into a new functional whole. We propose
using the active southern embankment by the channel to
connect the NWL and covering the roof with a sports ground
traversing the historical baroque axis, all of which would
provide an educative insight into the operations of the NWL.
We are convinced that wastewater treatment is not some
shameful activity which should be suppressed, but a natural
part of urban life. Urban psychoanalytic therapy.
Although we were advised not to move the outflow channel,
our landscaping plans for the northern riverbank of Císařský
Island, which we propose to leave as a wilderness linking up
to the old Vltava riverbed, meant that we had to modify this
structure in our proposal. More details are provided in Chapter
P3 and graphically presented in Panel 03.
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Hodnocení poroty

Evaluation by the Jury

„Porota vyzdvihuje odvážnost a otevřenost tohoto návrhu. Jako
jedno z pozitiv celkové pojetí a náhled na celé území v delším
časovém horizontu. Porota hodnotí kladně detailní řešení okolí
Císařského mlýna a navržená propojení. Jako přínos
projektu hodnotí ověření skutečnosti, že rekreační území lze
obsloužit dobře zejména pomocí veřejné dopravy (npř. navžené
vaporetto). Vybudování lanovky není z hlediska efektivity
adekvátním řešením. Jako negativum porota uvádí umístění
okružní křižovatky v severním cípu ostrova. Toto území se stává
spolu s umístěným parkovištěm složitým a nepřehledným
uzlem, který je stístěn v cípu ostrova. Komplikace porota
spatřuje v uvažovaném přemístění haly pro koně a její následné
umístění, kde by byla nevhodně vystavena většímu riziku
z hlediska povodní. Navržená jezera za drahou v parku
Stromovka by byla nepřijatelná z hlediska statiky trati.
Monofunkční využití střechy nové vodní linky pro koně není
vhodné. Zajímavý je
pohled na možnost využití stávající vodní linky, který otevírá
otázku budoucího využití průmyslového areálu. Autoři
komplexně přistoupili k řešení design manuálu.“

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 benefit 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 efficiency. 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.
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Vlastní popis návrhu

Tým 3

Návrh zapojuje Císařský ostrov do života Trojské kotliny.
Rozsáhlá, dnes neprostupná území, jsou nově organizována
a zpřístupněna včetně břehů a podélné osy ostrova. Návrh
upřesňuje možné využití střechy NVL s ohledem k značnému
rozsahu technologických zařízení, které střecha obsahuje.
Z tohoto důvodu nevyužívá střechu pro požadované parkování,
ale umisťuje zde jezdeckou dráhu a cvičiště. Stávající vodní
linku doporučujeme z hlediska dlouhodobé koncepce rozvoje
území v budoucnu zakrýt a využít pro sport. Z pohledu
dopravní obslužnosti preferujeme plnou obsluhu území
elektrobusy a říčními tramvajemi.

„Rámcový plán“
Plán zobrazuje návrat k říční nivě v mezích možného,
tj. v limitech daných nejrůznějšími infrastrukturálními
stavbami a vodohospodářskými opatřeními. S preferencí
přírodního charakteru Trojské kotliny jde i návrh její dopravní
obsluhy veřejnou dopravou.

„Design manuál“
Manuál není pouhým výčtem výrobků lidské činnosti a jejich
ztvárnění, ale měl by zahrnovat celkový pohled na „design“
Trojské kotliny včetně názoru na přírodní prostředí, které je její
součástí.

„Integrované řešení vodohospodářských
kompenzačních opatření“
Opatření navržená v původním projektu spočívala zejména
ve vykácení stromů, odtěžení navážek na ostrově a vytvoření
průlehu před NVL. Dalším opatřením bylo otevření vrat
plavebních komor v Podbabě doplněné profilem nového
obtoku. Měníme zásadně přístup k těmto opatřením.
V aktivní záplavové zóně, do které část Císařského ostrova
patří, navrhujeme logičtější uspořádání území. Stávající
jezdeckou halu v rámci kompenzačních opatření (a za peníze
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Our description of the proposal
těchto opatření) přemisťujeme do polohy jižnější, na umělou
vyvýšeninu, blíže plavebnímu 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.

„Návrh úprav projektu Nové vodní linky, jeho
celkové krajinářské řešení“:
Nové vodní linky, zejména jejích technologií, se návrh
nedotýká. Ke změnám odchází v rozsahu objezdné komunikace
po obvodu linky. Linka je ukryta v zemním valu a místa, která
nevyužívá jezdecký klub, spásají ovce.

Popis návrhu správy a managementu území
Návrh nezakládá složité parkové úpravy vyžadující intenzivní
a finančně náročnou údržbu. Plochy na zastřešených vodních
linkách jsou doporučeny k veřejnému užívání (v případě
jezdeckého klubu s určitým omezením) a z toho vyplývá i míra
nároků na zabezpečení jejich provozu. Zařízení pro sport by
měla být navržena skromně a účelně.

This proposal integrates Císařský Island into the life of theTroja
basin. This extensive and currently impenetrable area will
be reorganised and made accessible, including the banks
and longitudinal axis of the island. The proposal clarifies the
possible use of the roof of the NWL and takes into account the
extent of the technological equipment contained in the roof.
Because of this we have not used the roof for the parking lot
required, but as a riding track and exercise ground. Because
of the long-term land use plans, we recommend covering
the existing water line in future and using it for sport. Our
preference is for the transport needs to be met by landbased
electric-powered buses and vaporettos on the river.

“Framework plan”
The plan shows a return to the river level, within the bounds
of possibility, i.e. within the limits set by various infrastructure
constructions and water management structures. The proposal
for transport services to be provided by public transport
reflects our preference for maintaining the natural character of
theTroja basin.

“Design manuál”
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.

“Integrated design for water management
compensatory measures”
The measures proposed in the original project primarily
consisted of felling trees, excavating embankments on the
island and digging a trench in front of the NWL. Another
measure was to open the gates to the Podbaba locks and
adding a new side channel. We have fundamentally changed
the approach to these measures. We propose a more logical

use of the land in the core flood zone, which includes part of
Císařský Island. As part of the compensatory measures (and
using the money allocated to these measures) we will move the
existing riding hall further south, on an artificial mound, close
to the navigation channel. We will create a new channel and
lower the terrain around it. This will release the flow of water
to its simplest course, a straight line. We will maintain the
side channel for the locks, and will also open them. This is on
condition that an inflatable weir is built, or that the navigation
channel can be closed from where it starts.

“Amendment of the new water line project, its
overall landscaping plan”
Our proposal does not affect the new water line or its
technological structures. The only changes are in the size of
the by-passes along the perimeter of the line. The line will be
hidden in an earth levee and the areas not occupied by the
riding club will be used for sheep to graze on.

Description of the proposed land administration
and management:
The proposal does not require complicated parking structures,
which would require intensive and expensive maintenance.
We recommend that the roof of the water lines be allocated for
public use (in the case of the riding club there would be certain
restrictions) and the demands for ensuring its operation are
based on this. Any sports facilities should be designed to be
simple and effective.
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Hodnocení porotou

Evaluation by the Jury

„Předností tohoto návrhu je celkové vnímání krajiny jako
systému a komplexní dopravní řešení. Zejména napojení
ze strany Bubenče a umístění záchytných parkovišť také
do této části řešeného území a propojení ulice Papírenská.
Dobře myšlená idea propojení Dejvic, Bubenče a ostrova je
však oslabena fragmentalizací vazeb. Porota rovněž oceňuje
odvážný přístup a prověření obslužnosti území pomocí
nekonvenčních druhů dopravy. Nicméně navržený dopravní
systém je příliš intenzivní. Navržená pěšina podél přírodní
památky pecka by mohla být novým atraktivním pěším
propojením. Porota kladně hodnotí propracovanost řešených
prvků design manuálu. Za slabinu projektu porota považuje
řešení vodohospodářských kompenzačních opatření. Navržené
zásahy do areálu Zoo jsou nerealistické a jezírka na Císařskéhm
ostrově nejsou z hlediska protipovodňové ochrany vhodným
řešením. Na řešení objektu vodní linky je sympatické přiznání
tohoto objektu v krajině. Autoři však nespecifikují svou
představu, co se má stát s odkrytou několikasetmetrovou zdí.
Zajímavá a podnětná je myšlenka nepřístupnosti centrálního
prostoru střechy a vytvoření vnitřního světa biotopu. Obavy
však vzbuzuje navržený vodní režim, který není dle názoru
poroty udržitelný.“

An advantage of this design is the overall view of the landscape
as a system and the comprehensive traffic 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.
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Zastavit IAV na obvodu TK zřízením série velkých parkovišť.
Uvnitř území uplatnit pěší a cyklistickou dopravu
a hromadnou dopravu včetně nekonvenčních systémů.
Vyloučit automobilovou transitní dopravu podél řeky. Využít
dopravních uzlů napojených na nadmístní systémy HD
v Podbabě a Holešovicích.
Zřídit novou železniční zastávku ve Stromovce. Zahustit síť
pěších cest a cyklotras podél vody i napříč. Vyhledat pěší
propojení z Dejvic k Císařskému ostrovu a na pravý břeh.
Strategicky etapizovat zavádění dopravních systémů, umožnit
chod území v každé etapě vývoje, připustit různé scénáře.

Design manuál

68

Pojetí design manuálu bude respektovat mozaiku charakterů
otevřených krajinných celků (Stromovka) a stavebních souborů
(Zoo, Trojský zámek, ÚČOV). Základní dělení charakterů je
v úrovni: pravý vltavský břeh – Císařský ostrov – levý břeh.
Každé z těchto území je dynamicky formováno Vltavou,
určujícím „nástrojem“ design manuálu je tedy samotná voda
a výsledným „produktem“ je vlastní břeh a přilehlé území
rozlivu.

Tým 4

Design manuál bude tvořit quasi přírodní rozvolněný břeh,
rovnanina, výhonové tůně, nivní louka, zároveň již existující
protipovodňová stěna nebo zemní val. Upřednostňujeme
rozšíření rozlivu v co největší možné míře, pročež největším
potenciálem je jižní část Zoo.

Integrované krajinářské řešení Kompenzačních
opatření
Historicky dosud největším zásahem do Trojské kotliny
nebyla stavba ČOV a nebude ani NVL, ale byla jím regulace
nivy na sklonku 19.století spojená se stavbou Trojského jezu,
plavebního kanálu, zasypáním říčních ramen a navýšením
nivelety CO o několik výškových metrů. Máme tedy napravovat
mnohem víc, než samotnou stavbu NVL. Respektujeme
aktuální plán kompenzačních opatření. Nadto doporučujeme
další včetně vytvoření rozsáhlé pravobřežní bermy v úseku
Zoo současně s obnovou a zprůtočněním zasypaného říčního
ramene pod Ztracenkou.

Úprava NVL
Střecha NVL představuje pět a půl hektaru dříve výsostného
přírodního prostředí. Stavba je měřítkem vztahu člověka
a přírody, úhelným kamenem cesty, jakou se vydáváme, je
měřítkem kultury. Rozlehlou střechu je možné využít pro
chybějící městské funkce, civilizovat, ozelenit a zobytnit.
Je však také možné střechu „znepřístupnit“ a pokusit se
zastavěné území vrátit krajině mnohem o to zásadnější měrou.
Domníváme se, že střední cesta není. Rozhodujeme se pro tu
možná nejistou a náročnější. Navrhujeme založit podmínky pro
rozvoj plně funkčního biotopu na 92% půdorysné plochy NVL.
Pro kontrolovaný přístup veřejnosti zbývá 8%. Benefit bude
v první řadě požívat přírodní systém jako celek.

Příběh
Návštěvník bude mít možnost pozorovat biotop z ochozu
na vyvýšené hraně stavby. Výsledkem bude neustávající
přírodní proces vyžadující míru součinnosti kulturního
člověka. Úspěch bude záviset od míry schopnosti biotopu
fungovat samostatně. Stavba bude přizána ve své plné
nadzemní hmotě, fasády budou z pohledového monolitického
betonu, případně jiného materiálu závislém na technologii
a ekonomice stavby.
Zeminu původně určenou pro zemní valy po Přístup na střešní
ochoz je veden ze severozápadního nároží přes infocentrum.
Stezka kolem biotopu nabízí multižánrový program popisující
např. technologii čištění odpadních vod, historii Trojské
kotliny, komplexní autentickou prezentaci biotopu na
střeše NVL.

Management
V Trojské kotlině, vzhledem k nárůstu ploch vyžadujících péči
a velkému množství potenciálních správců, se nabízí šance
ke koordinaci společné péče o celé území. Na základě dohody
dotčených MČ, vyzvaných organizací, ZOO, Botanické zahrady,
ČOV, Povodí Vltavy bude vypracován Plán péče pro celé území.
V celé Trojské kotlině, včetně NVL, lze využívat výhod
diferencovaného managementu (gestion diférenciée), který
je již ověřeným uceleným systémem péče. Je způsobem, jak
spravovat zeleň velkých celků, které nemají stejnou potřebu
péče, a zároveň rozvíjet biologickou rozmanitost v oblasti.
Diferencovaný management umožňuje zefektivnit správu
zeleně, nabídnout nové způsoby využívání krajiny, rozvíjet
ekosystémové služby a zároveň podpořit diverzifikaci krajiny
a poukázat na přírodní procesy.
Tento způsob péče podporuje a navazuje na rozsáhlejší systémová
opatření – zelenou infrastrukturu a zelený prstenec či příměstské
parky. Střecha NVL je rezervací a do jisté míry experimentální
plochou, management bude proto určován v závislosti na vývoji
a nutnými reakcemi na něj. Způsob péče může být prováděn
či kontrolován např. Botanickou zahradou a ZOO. Biotop
skýtá značný potenciál pro uplatnění věděcko-výzkumných,
vzdělávacích environmentálních i sociálních programů.

_Půjdem do Troji?
_Zase do Zoo?
_Ne, k řece. Chytíme rybu a upečeme si jí na ohni, neboj, koně
taky uvidíš, choděj tam s nima do řeky. Můžeme vzít inlajny
a objet celej ostrov kolem čističky, a na dolní špici u starýho
přístavu dáme kofču, je tam větší klid a můžeme pak přejet
přívozem na druhej břeh.
_Jóó, co jsou ty nový ostrůvky a plážičky?
_Jo, už tam není takovej frmol na cyklostezce a dá se tam prolézt
rákosím k vodě a hledat škeble nebo si třeba číst noviny.
_Nebo házet žabky. Prej tam byla na jaře úplná potopa?
_Voda přišla a zase odešla, to je normální a nikomu to nevadí,
když tam nikdo nebydlí ani sloni a lachtani. Kdyby to takhle
udělali všude kolem řek, nemusel by se furt zavírat v Cvingr.
Na druhý straně u Starý Čistírny je dokonce parčík, kde je voda
skoro pořád, vylévá se tam buď z řeky nebo z ulice, vždycky když
zaprší.
_To se jim to nějak nepovedlo, co?
_Ne, je to taková názorná ukázka, jak to kolem Vltavy vypadalo
dřív, než tu vyrostlo město. A taky tím chtějí ukázat, co se dá
dělat s obyčejnou dešťovou vodou, že jí nemusíš hned pouštět
do řeky a udělat s ní lužní les, kterej tu vodu pěkně zdrží, a jsme
zas u těch Drážďan. Můžem se tam taky podívat, stačí odbočit ze
stezky přes starej mostek, ve Starý Čistírně si pak můžeme vylézt
na komín, ať máme nadhled.
...
_Tak už pojď, kde dneska parkujeme?
_Hele, autem klidně, ale k mostu na Císařák se nedostanem, tam
už leda pěšky. Za půl hoďky jede další vlak z Masaryčky,
co nás hodí za pět minut rovnou doprostředka Stromovky.
...
_A co ta betonová zeď, nějaká přehrada?
_Ne, to je nová čistička na špinavou vodu z celý Prahy, ráno se
doma vykadíš a v poledne to dopluje sem. Každý město si po
sobě uklízí. Tady se ta voda čistí a pak vypouští do řeky.
_Ošklivá bedna.
_Žádná krása to teda není, ale co bys na tom chtěl okrášlovat?
Je to spíš takovej stroj a je důležitý, že šlape jak má. Původně to
prý chtěli zasypat zemí, nevím, jestli by to bylo lepší, ale asi by
to stálo něco navíc. Stejně jsou divný dutý kopce s trubkama,
to raději ten beton.
_A to křoví na střeše?
_Tam je taková, no.. taková krajinka a zkouší se, jestli tam
poroste tráva, ty keře a stromy, přiletí ptáci, brouci, prostě
cokoliv živýho.
_Fakt?
_No, zatím to vypadá nadějně.
_Je tam zábradlí, dá se tam jít?
_Jo, já už tam párkrát byl, kolem celý střechy je chodník a z něj se
ta divočinka dá dobře pozorovat, občas i zajít dovnitř.
Maj to dobře popsaný na letácích, co Ti dají v infocentru.
_Už si vzpomínám, mluvila o tom třídní, že se tam půjdem
podívat se školou místo příroďáku.
_No, oni tam choděj různý školy a lidi, třeba co pozorujou brouky,
pro který tam nanosili hromady trouchnivejch kmenů a větví.
Nebo tam jsou takový budky na pozorování vodních ptáků,
ale ty jsem ještě nenašel, je to někde v rákosí.

_Tam je taky rybník?
_Jen malej, spíš mokřad, ale různejch kachen je tam docela dost.
A uprostřed je dlouhej kanál co míří na zámek v Troje, když je
klidná hladina tak se pěkně zrcadlí.
_Taky jsem tam potkal partu holek, co řezali vrbový proutí
vyrostlý na tý střeše a pak z toho pletli u Koně košíky.
_Tak my tam zajdem na proutí na pomlázku...
_Fakt je, že jsou tam odsud pěkný výhledy třeba na řeku, skály,
zámek, je dobře vidět i do Dejvic. Taková placatá rozhledna.
Nebo jen tak koukáš na lidi, co jezděj dole kolem jako my.
…
_Už to dneska balíme.
_Ještě ne, slíbils, že se ještě podíváme na divokou vodu v kanále.
Dneska zase trénujou.
_Dobrá, aspoň pozdravíme Luboše cestou kolem. Pak to vezmem
na tramvaj po valu,
ať se ještě jednou kochnem.
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Concept
Storry

Passenger vehicles will be stopped on the TB bypass and
a series of large carparks will be built. The internal area will be
restricted to pedestrian and bicycle traffic and public transport,
including unconventional systems. Transit vehicular traffic
will be banned from driving along the river. The transport
hubs connected to the PT national systems in Podbaba and
Holešovice will be used.
A new railway station will be bulit in Stromovka. The network
of hiking and biking trails along and across the water will
be extended. A pedestrian connection will be found to
connect Dejvice to Císařský Island and on to the right bank.
The introduction of transport systems will be carried out in
strategic stages, the area must be allowed to function at each
stage of its development, various scenarios will be explored.

Design manual
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The concept of the design manual will respect the mozaical
nature of the open landscape (Stromovka) and construction
sets (Zoo, Troja Castle, CWWTP). The basic division of
landscape elements is as follows: right bank of the Vltava –
Císařský Island – left bank. Each of these areas is formed
dynamically by the Vltava, the determining “instrument“
for the design manual is therefore the water itself and
the resulting “product” is the riverbank and the adjacent
floodplain.
The design manual will consist of the quasi-natural loosened
bank, rockfill, enclosed pools and floodplain meadows, as well
as the existing flood wall or earth mound. We would prioritise
extending the floodplain as far as possible, therefore the
southern part of the zoo offers the greatest potential for this.

Integrated landscaping plan
compensatory measures
The historically most important intervention to the Troja
basin to date was not the construction of the WWTP and will
not even be the NWL, but the regulation of water levels at the
turn of the 19th century, which involved the construction of
theTroja weir and the navigation channel, the infill of the river
branches and the raising of the level of the vertical alignment
of CI by several metres in altitude. We therefore have to modify
much more than just the structure of the NWL. We respect the
current plan for compensatory measures. We also recommend
including additional measures, including the construction of
extensive berms on the right bank near the zoo, together with
the excavation of the filled river branch under Ztracenka and
the restoration of the waterflow.

Modification of the nwl
The roof of the NWL provides five and a half hectares of
what was previously a sovereign natural environment.
A construction is a measure of the relationship between
man and nature, the cornerstone of the path on which we
set out is a measure of our culture. This extensive roof can

be used to replace missing urban functions, to civilise, to
provide greenery and to house. However, another option is
to “close off” the roof and to try to restore the built-up area
to its natural conditions to a far greater extent. We believe
that there is no middle way. We have decided on the possibly
most uncertain and challenging path. We propose allocating
92% of the surface area of the NWL to establish conditions to
develop a fully functioning biotope. The remaining 8% will
be left for controlled access by the public. The main benefits
will be enjoyed by the natural environment as a whole.
Visitors will have the opportunity to observe the biotope from
a walkway on the elevated edge of the structure. The result
will be a continous process requiring a level of cooperation
from cultivated people. Its success will depend on the ability
of the biotope to function independently. The structure will be
visible in full at ground level, the facades will be constructed
from architectural concrete, or some other materiál, depending
on the techology used and the funding available. The soil
originally intended for the earth mounds will lead from the
north-western corner through the information centre after the
Access to the rooftop walkway. The trail around the biotope will
offer a multi-genre programme, describing the technology used
for wastewater treatment, the history of the Troja basin, and
providing a comprehensive and authentic presentation of the
biotope on the roof of the NWL.

Management
Given the increase in the areas requiring care and the large
number of potential managers, we do have an opportunity
to coordinate joint care of the entire area of the Troja basin.
A management plan for the entire area will be drawn up on
the basis of agreements with the districts concerned, invited
organisations, the zoo, the botanical gardens, the WWTP and
the Vltava riverbasin authority. The advantages of differentiated
management (gestion differenciée) which is a tried and tested
comprehensive system of care, can be used throughout the
Troja basin. It is a method of managing the green areas in
a large territory, which do not have the same needs, while at
the same time developing regional biodiversity. Differentiated
management enables a more efficient management of green
areas, offers new methods of using the landscape, developing
ecosystem services , while also promoting the diversity of the
landscape and highlighting natural processes.
This method of care supports and follows on from more
extensive systemic measures – green infrastructure and green
belts and surburban parks. The roof of the NWL is a natural
reserve and, to a certain extent, an experimental zone, and
its management will therefore depend on its development
and the necessary reactions to it. The method of care can be
carried ou tor inspected by the botanical garden or the zoo. The
biotope has considerable potential for scientific and research,
educational, environmental and social programmes.

_Let’s go to Troja.
_Not the zoo again?
_No, to the river. We can catch fish and cook them on the fire, don’t
worry, you’ll see the horses, they take them to the river too. We
can take our skates and circle the whole island, round the water
treatment plant, and at the bottom part, near the old port, we can
stop off for a coke, it’s quieter there, and then we can take the ferry
over to the other side.
_Great, where the new islands and beaches are?
_Yes, there’s not such a crush from the bikepath over there, and we
can crawl through the reeds and hunt for clams, or just read the
paper.
_Or throw stones. Apparently it was completely flooded last
Spring?
_The water came and went, it’s normal and doesn’t bother
anybody, no one lives down there, not even the elephants or
sea lions. If they had done that all along the river they wouldn’t
have to keep closing the Zwinger. On the other side, by the Stará
Čistírna there’s an area that’s flooded almost all the time, water
flows over from the river or from the streets whenever it rains.
_They messed that up then, didn’t they?
_No, it’s just to show how the Vltava used to look, before the
city grew up around it. They also wanted to show what can be
done with rainwater, that you don’t have to drain it into the river
straightaway but can create a floodplain forest to hold the water
back, and so we’re back to Dresden. We can also have a look at
it, if we turn off the trail across the old bridge we can climb the
chimney of the Stará Čistírna and look out over it.
...
_Come on then, where are we going to park today?
_We could take the car, but we can’t get to the bridge to the island
unless we go on foot. There’s a train leaving from Masaryk Station
in half an hour that’ll drop us off in the middle of Stromovka in five
minutes.
...
_What’s that concrete wall, a dam?
_No, that’s the new treatment plant for wastewater from the whole
of Prague, what you flush the loo in the morning it ends up here
by lunchtime. All cities have to clean up after themselves. Here is
where the water gets cleaned before it’s released back into the river.
_It’s really ugly.
_It’s definitely not beautiful, but why would you want to change it?
It’s a machine and the main point of it is to work properly. They
originally wanted to cover it with earth, but I don’t know whether
that would have improved it and it would probably have cost a lot
more. Those hollow hills with pipes running through them are
weird anyway, I prefer seeing the concrete.
_And what are those bushes on the roof?
_That’s a kind of.. a kind of wilderness area where they’re trying
to plant grasses, those shrubs and trees to attract birds, bugs, all
kinds of animals.
_Really?
_Yes, it’s looking good so far.
_There’s a railing, can we go up there?
_Yes, I’ve been a couple of times, there’s a walkway around the
whole roof area and you can see the wildlife, sometimes you can

even go inside.
You can read about it in the leaflets they hand out in the
information centre.
_Now I remember, our teacher was talking about it, that we might
go there on a school trip instead of biology.
_Yes, lots of schools go there and individuals, like the ones who
hunt bugs, and they’ve put masses of rotten tree trunks and
branches in there for them. And there are also cabins where
you can watch the waterfowl, although I haven’t seen any yet,
somewhere in the reeds.
_Is there a lake there?
_Only a small one, more of a marshy area, but there are quite a lot
of different ducks there. And in the middle there’s a long canal
running
along towards the castle at Troja, and when the water’s calm it
gives lovely reflections.
_I also met a group of girls there who were cutting willows growing
on the roof and weaving wickerwork baskets.
_So let’s go and get willows for our Easter whips from there...
_There are also great views of the river, the cliffs and the castle
from there, you can see as far as Dejvice.
It’s like an open observation tower. Or you can just watch the
people going round on bikes, like us.
…
_I think that’s enough for today.
_Not yet, you promised that we could see the white water section in
the canal. The canoeists will be out training again today.
_OK, at least we can say hello to Luboš on the way. Then we can
take the tram over the hill and have another look.
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Hodnocení poroty

Evaluation by the Jury

„U tohoto návrhu porota oceňuje pečlivé, podrobné
a komplexní řešení dopravního systému celého území. Dále
porota oceňuje podněty: využití stávajících lávek a mostů
a jejich pečlivé propojení cestami, umístění kotviště v severním
cípu ostrova. Sporrné je umístění nové lávky, kterou autoři
situují nad nejširší část koryta Vltavy. Autoři prokázali velmi
dobrou znalost území, což se projevilo v širokém prostorovém
pojetí krajinářského řešení. Sympatické je odstranění
duplikované cesty na jižní straně nové vodní linky. Systém
tůní je při své nesporné dekorativnosti vodních prvků trvale
neudržitelný. Navržený design nové vodní linky je kombinací
mnoha prvků (technických prvků a křivek).“

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).
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Koncept
Cílem provozně dopravního řešení je především využití
záchytných parkovišť a odlehčení velmi komplikované
individuální dopravě uvnitř Troje, zvláště příjezdu na
parkoviště ZOO. Jednoznačná preference hromadné dopravy,
vytvoření motivačních podmínek pro parkování na záchytných
parkovištích a využití zvláště pro děti atraktivních elektro
mobilů k přesunu do ZOO po linii řeky, po cestách parků,
valů, nábřeží..., průjezd územím, atrakce, výhledy, zohlednění
vstupného, komfortní zázemí na záchytných parkovištích.
Dalším cílem je vytvoření podmínek pro propustnost území,
kolo, in-line, pěší, tj. oddělení povrchem, trasováním,
doprovodným zázemím atd. Důležité je stanovení limitů
území. Doprava jako ekologický, soudobý, přátelský prvek
v území, potlačení chaotického, individuálního přístupu,
jednoznačné zohlednění možnosti výběru, doprava jako
výchovný prvek..... (Nejedeme autem, protože jsme vzdělaní
a moderní.)
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Nástupní prostor, záchytné parkoviště, pravidelný rastr
stromů, zpevněná kostra, vlastní parkování zatravněný štěrk,
vybavenost, WC, půjčovna, kavárna, možnost elektro mobilu,
atrakce pro děti, jízda podél řeky, nebo na valu, napojení
na sportovní areály, ZOO, zohlednění vstupného, motivace,
významný prvek v rámci řešení dopravy, kombinace cyklo,
in-line kontra pěší, povrchy, zázemí atd.

Park sport
Vazba na stávající, kultivace jednotlivých ploch, jejich
doplnění, využití valů – travnaté tribuny, vedení cest, zázemí,
výrazové sjednocení, zázemí...

Sport – voda
Zakomponovaní závodního kanálu, tradice, pokračování
v nastaveném fenoménu. Architektonické řešení okolí,
nenásilná vazba na krajinářský park, sportovní areál,
intenzivní travnaté plochy, přírodní tribuny..., doplnění
stromů, vazba na kompozici sousedního parku…

Krajinářský park
Kombinace přírodního výrazu s architektonickou kompozicí,
extenzivní louky, intenzivní trávníky, cesty, mobiliář, kontakt
s řekou, zakomponování tradičních prvků, Trojský kůň,
možnost sochařských dílen, akcí atd.

Zámek, zahrada
Zásadní odkaz na historickou barokní osu, možnost
stylizace v místě NVL v podobě zvýraznění osy, místa, linie,
jednoduchou grafickou formou historické reminiscence,
kosený trávník – obrazec… očištění okolí zahrady od
chaotických parkovacích ploch, kultivace území….

Prostor zoo
Důležité související dopravní opatření, vazba na záchytná

Kompenzační opatření
parkoviště, elektro mobily, zohlednění využití…, jednoznačné
odlehčení stávající individuální dopravy. Zapojení
architektonického výrazu oplocení v linii podél řeky. Úprava
detailů, sjednocení výrazu…, tanovení limitů území ve vztahu
k uvažovanému rozšiřování, zachování propustnosti, odkaz na
historii a původně uvažovanou koncepci….

Vytvoření mokřadu, jezírek, propojení obou ramen, vyústění
výtoku z NVL, doplnění příslušnou vegetací – přírodní výraz,
dodržet požadavek správce toku na sortiment, počet, výšku
korun, zavětnení apod.... Prostor mokřadu má přirozenou
vazbu na prostor NVL.

Liniová úprava břehů

Navrhujeme doplnění zeleně, logické provázání s NVL
a dodržení požadavků na provoz…

Opět využití řešení Krajinářské studie Troja, kombinace
provozu pěší, cyklo, in-line, v dnešní podobě naprosto
nevyhovující. Tomu odpovídající zázemí, použití materiálů,
využití různé šířky linie. Kombinace přírodních částí, jejich
konzervace, nepřístupnost... s přístupem k vodě, doplnění
volných travnatých partií, doplnění vegetací, dřevěnými moly,
potvrzení velmi příjemných prostorů pro táboření, oheň....
Velmi důležitý je důsledný úklid celého území, odstranění
komunálního odpadu...

Nvl
Původní řešení (Kocych, Sendler) na základě velmi
sofistikované technologie vlastní linky a specifikovaného
zadání je v tomto návrhu v principu zachováno, neboť se
jeví jako stále aktuální. Jsou do něj zapracovány připomínky
a úvahy zadavatele, zvláště týkající se přírodních podmínek
a rozšířenému spektru územních vazeb. Jelikož není
specifikováno zadání a související náplň řešeného území
(mimo vlastní technicko-technologický provoz a jeho
důsledky) navrhujeme toto území, jeho navazující náplň
a související aktivity jako variantní s možností přirozeného
rozvoje…
1. vychází z jednoduchého přírodního pláště tvořeného
bylinným porostem různého typu dle stanoviště
s doprovodem stromů udržovaného extenzivně
a doplněného jen nutnou související technologií vodní
linky, především jejích provozu. Je bez jakýchkoliv dalších
úprav.
2. stejná varianta doplněná cestní sítí vybraných základních
tras propojujících jednotlivá zájmová území, pěší mlat,
cyklo, in-line asfalt, zázemí základní…, přiznání historické
barokní osy jednoduchou stopou...
3. dle programu rozšíření o sportovně rekreační aktivity,
vytvoření „plácků“ intenzivnějších pobytových trávníků,
lavičky, kontejnery WC, kavárnička, altánky, možnost
liniových „polí“ s kulturními rostlinami, vazba na
reminiscenci zámeckého parteru – linie v trávníku, mlat, na
ose…, může být zobrazeno i ve výsadbě stromů. Komunitní
zahrady, zahrádkářské kolonie, seno, pěstování plodin,
máta, jahodník, slunečnice apod….. Jedná se o upravenou
variaci na původní návrh pláště NVL
(Navržená řešení NVL jsou velmi plastická a mají bez větších
zásahů možnost migrace od A k C dle společenské poptávky…
…v tomto je obrovská síla předloženého návrhu…, v jeho přežití
bez ohledu na stav společnosti, příroda si nakonec celkem rychle
pomůže sama.)

Areál koní, policie

Berma
V místech kde je možnost tak citlivé rozvolnění břehů, místy
rozebrání stávající kamenné lavice, vytvoření tůní, ostrůvků,
přírodní výraz, koordinace s požadavky správce toku…

Stromovka
Svébytný prostor, komponovaný, připravovaný, samostatný...
V rámci celkového řešení důležité propojení, provoz, doprava,
viz dopravní řešení. Prostor Císařského ostrova nenásilně na
tento park navazuje.

Sportovní areál, nová zástavba
Oba areály se nacházejí v blízkém sousedství NVL a přiléhají
k plavebnímu kanálu. Z hlediska vlastnických vztahů jde
o území, jehož budoucí vývoj bude problematické ovlivnit.

Stávající vodní linka
V prostoru staré vodní linky nad aktivačními nádržemi
navrhujeme umístění velkokapacitního parkoviště,
napojeného z levého břehu Vltavy. Toto parkoviště je přes
pravý val severní části ostrova napojeno (pro pěší a cyklisty)
na trojský břeh.

Dopravní řešení
Nákladní automobilová doprava
Tato doprava je nutná pro zásobování ÚČOV technologickým
materiálem a pro odvoz sedimentů a kalů. Jedná se
o 15–20 vozidel denně. V současné době je možný výjezd
z areálu ulicemi Papírenská a Za elektrárnou. Průjezd mezi
těmito ulicemi je možný pouze přes vrátnici čistírny, což
zabraňuje průjezdům zbytné tranzitní dopravy. Toto řešení
je nutné, vzhledem k požadavkům provozovatele. V návrhu
je ovšem počítáno s maximálním možným oddělením této
dopravy od ostatních druhů, zejména pěší a cyklistické.
Individuální automobilová doprava
Stávající dopravní přístupové komunikace do řešeného
území jsou dány historickým vývojem a vzhledem k faktu,
že bez významných finančních investic není možné uvažovat
s jejich úpravou, nejsou žádné větší úpravy dopravních
spojení v návrhu řešeny. Předpokládá se využití stávajících
komunikací a zachycení většiny IAD na okrajích území. Jedná
se o lokality, které jsou již k parkování užívány, případně jsou
zastavěny průmyslovou zástavbou. Cílem návrhu je využití
těchto lokalit co nejefektivněji, s minimalizací záborů jiných

ploch. Dále jsou navrženy dílčí dopravně – bezpečnostní
úpravy stávajících komunikací. Vzhledem k výhodné poloze
celého území je možné uvažovat o zavedení zón s omezením
přístupu určitých druhů vozidel a snížením rychlosti vozidel
a za pomoci telematických systémů zlepšení informovanosti
o zaplnění prakovišť.
Hromadná doprava
Současný systém hromadné dopravy v daném území je
funkční a je zde velké množství zastávek a dopravních uzlů,
z nichž největší jsou Nádraží Holešovice a Praha–Podbaba.
Tento návrh řeší pouze doplnění dílčích dopravních tras.
Zejména se jedná o doplnění expresní autobusové linky
do ZOO a spojnicové linky Holešovice – Podbaba. Tyto linky
mohou vzhledem k jejich délkám obsluhovat elektrobusy,
které je možné nabíjet rekuperovanou elektrickou energií
u Nádraží Holešovice. Pro lepší využití dopravního uzlu
Podbaba je navržena lanová dráha přímo do areálu ZOO. Jako
doplňková dopravní záležitost je navržena linka elektrického
silničního vláčku od ZOO k parkovišti nad ústím tunelu
Blanka a historická úzkorozchodná drážka mezi muzeem Stará
čistírna a cípem Císařského ostrova.
Lodní doprava
Návrh lodní dopravy počítá se zřízením několika nových
přístavišť a přístavů.
Přístaviště je možné provázat se stávajícími linkami lodní
dopravy po Vltavě.
Marína Troja je navržena pro rekreační účely, Marína Podbaba
pro kotvení větších, zejména dopravních lodí.
Pěší a cyklistická doprava
V současné době je oblast Podbaby a Troji nedostatečně
propojena pro pěší a cyklistickou dopravu. Stávající trasy jsou
ve špičkových hodinách přetíženy. Návrh počítá se zlepšením
propustnosti území zřízením několika lávek sloužících
výhradně pro pěší a cyklistickou dopravu. Jedná se především
o lávky lehkých konstrukcí. Dále jsou navrženy nové stezky
jak oddělené, tak společné. Jde především o doplnění
alternativních tras pro stávající páteřní cyklotrasy a doplnění
chybějících spojení. Pro zatraktivnění cyklodopravy jsou
navrženy u ZOO a ŽST Podbaba úschovny kol – biketowery.
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Dopravní koncept

Concept
Zoo area

The aim of the transport plan is primarily to use external car
parks and to decongest the extremely complicated passenger
vehicle situation within Troja, particularly in the access road
to the zoo car park. There is a clear preference for public
transport, creating conditions to encourage people to park
in the external car parks and to use electric buses, which
are particularly attractive for children, to approach the zoo
along the river, using park roads, embankments, riverbanks...,
moving through the territory, attractions, views, including
entrance fees, a comfortable environment in the external car
parks. Another aim is to create conditions for flow through
the area, by bicycle, in-line skates, pedestrian paths, i.e.
separated by surface, route, associated facilities, etc. It is
important to determine the boundaries of the area concerned.
Transport as an organic, contemporary, friendly element in
the area, suppressing the chaotic, individual approach, clearly
taking into account the possibility of choice, transport as an
educational element... (We are not going by car because we are
educated and modern.)

Important related transport, links to the external car
parks, electrical cars, taking into account their use…, clear
decongestion of the existing passenger traffic. Connecting
architectural fencing in a line along the river. Adjusting
details, unifying idioms…, determining the limits of the area in
terms of its planned expansion, allowing throughflow, links to
history and the originally planned concept…

Linear modification of the riverbank
Again using the solution submitted by the Troja landscaping
studio (Krajinářské studie Troja), combining pedestrian traffic,
cycling and in-line skating, which is not satisfactory in its
current form. This requires the appropriate environment,
use of materials, use of various widths along the line.
The combination of natural sections, their conservation,
inaccessibility... access to water, filling in free grassy areas,
filling in vegetation, wooden piers, confirming it as a very
pleasant area for camping, campfires....It is important that the
area remains quiet, municipal waste should be removed...

Tým 5

Car park by the tunnel

NWL

Access area, external car park, regular grid of trees, paved
skeleton, individual parking on grassed gravel, facilities, WC,
rental areas, cafe, possibility of renting electric cars, attractions
for children, rides along the river, or on the embankment,
connections to sports facilities, the ZOO, including entrance
fee, motivation, an important element in the traffic solution,
combination of bicycles or in-line skates versus walking,
surfaces, facilities, etc.

The original plan (Kocych, Sendler) which was based on very
sophisticated technology for the line itself and a specific
assignment, has been preserved in principle in this proposal,
because it still appears to be up-to-date. The contracting entity
has included comments and considerations, which relate to the
natural conditions and expanding the spectrum of territorial
links. As no regional plan has been specified in the assignment
or its associated tasks (apart from the actual technical and
technological operations and their consequences) we have the
following proposals for this area, its follow-up performance
and related activities, with the option of natural development…

Park sport
Links to the existing car park, cultivating individual areas,
filling them in, using embankments – grass stands, pathways,
facilities, unifying elements, facilities...

Sport – Water
Incorporating the white water channel, tradition, continuing
an existing phenomenon. Architectural planning for the
surrounding area, a non-violent link to a landscaped park,
sports facilities, intensive grassed areas, natural tribunes...,
adding trees, links to the composition of the adjacent park…

Landscaped park
Combination of natural elements with architectural
composition, extensive meadows, intensive lawns, paths, street
furniture, contact with the river, incorporating traditional
elements, Trojan horse, possibility of sculpture workshops,
events etc.

Castle, garden
Clear reference to the historical baroque axis, possibility of
stylisation of the NWL in the form of highlighting axes, points,
lines, simple graphics in the form of historical reminiscences,
scythed lawn – pattern… the surroundings of the garden
cleared of chaotic parking spaces, cultivation areas…

1. is based on a simple natural casing formed from
various types of grasslands depending on the area, with
accompanying trees extensively maintained and with the
only addition being technology needed for the water line,
primarily for its operations. No other modifications would
be made.
2. the same option with the addition of a network of basic
routes connecting the individual areas of interest,
threshing floor for pedestrians, asphalt for bicycles and inline skates, basic environment …,
acknowledging the historic baroque axis through a simple
route...
3. according to the programme, expanded to include sports
and recreational activities, creation of a “pancake” of more
intensive lawns, benches, chemical WCs, cafes, pavilions,
the possibility of linear “fields” with cultivated crops,
links to reminiscences of the castle parterre – lines in the
lawns, threshing floor, along the axis …, they could also be
reflected in how the trees are planted. Community gardens,
allotments, hay, crop cultivation, mint, strawberries,
sunflowers, etc ….. This is an amended variation of the
original proposal for the casing of the NWL

*The proposed plans for the NWL are very flexible and can
move from A to C with very little intervention needed, according
to public demand… this is the huge strength of the proposal
submitted…, regardless of the social situation, nature can
relatively quickly find a way to survive by itself.

Compensatory measures
The creation of wetlands, ponds, connecting both branches,
mouth of the outflow from the NWL, addition of the
appropriate vegetation – natural highlights, comply with the
riverbasin management requirements regarding the variety,
number, height, wind breaks, etc.... The wetland area is
naturally connected to the NWL area.

Riding area, police
We propose adding green areas, a logical interconnection with
the NWL and complying with operational requirements…

Berm
Where possible, the riverbank should be carefully loosened, in
places the existing stone benches should be dismantled, the
creation of ponds, islands, natural idioms, coordination with
the requirements of the riverbasin management…

Stromovka
Independent space, composed, prepared, separate... Within the
context of the overal plan, it is important that i tis connected,
operations, transport, see transport plan. Císařský Island
should naturally continue on from this park.

Sports facilities, new construction
Both facilities are located in close proximity to the NWL and
adjacent to the navigation channel. Because of its ownership,
it will be difficult to influence this area in terms of its future
development.

Existing water line
We propose locating a large-capacity car park in the area of the
old water line, above the activation tanks, connected to the
left bank of the Vltava. This car park is connected to the Troja
riverbank across the right mound in the northern part of the
island (for pedestrians and cyclists).

Transport plan
Freight traffic
This traffic is needed to supply the CWWTP with technological
material and to remove sediments and sludge. It involves
15–20 vehicles each day. There is currently an access road
from the site through Papírenská and Za elektrárnou streets.
The only route between these street sis through the treatment
plant gatehouse, which prevents any other transit traffic
from passing through. This is a necessary solution, given
the requirements of the operator. The proposal obviously
anticipates that this traffic will be kept as separate as possible
from other types, particularly pedestrian traffic and cyclists.

Passenger vehicle traffic
The existing access roads to the area under consideration
are dependent on historical developments and the fact that,
without significant financial investment, they cannot be
repaired, and no major changes to the road connections have
been included in the proposed plan. We assume that the
existing road network will be used and that most passenger
vehicles will remain in external car parks.
These are areas which are already used for parking, or sites
of industrial buildings. The aim of the proposal is to make the
most efficient use of these sites, and to minimise the take up
of additional areas. Partial transport-safety modifications to
the existing road network have also been proposed. Given the
convenient location of the area as a whole, we might consider
introducing zones with restricted access for specific types
of vehicle and reducing speed limits, while using telematic
systems to improve information regarding car park capacity.
Public transport
The current public transport system in the area concerned is
functional and there are a number of stops and transportation
hubs, the largest of which are the Holešovice and the Prague –
Podbaba railway stations. This proposal only includes the
addition of sections of routes. The main addition is an express
bus link to the zoo and connecting lines to Holešovice –
Podbaba. Given their length, these lines may be services by
electric buses, which can be charged at the Holešovice railway
station. To improve the use of the Podbaba transport hub,
a cable car has been planned to connect directly to the zoo site.
Other proposed transport options include electric trolley-buses
from the zoo to the car parks through the Blanka tunnel and
a historic narrow-gauge track between the Old Treatment Plant
Museum and the tip of Císařský Island.
River transport
The proposed river transport envisages the establishment of
several new marinas and ports. A marina can be operated on
the existing ferry service along the Vltava. The Troja marina is
proposed for recreational purposes, while the Podbaba marina
will be used to berth all boats, including ferries.
Pedestrian traffic and cycling
The Podbaba and Troja areas are currently poorly
interconnected for pedestrian and cycling traffic. During
peak times, the existing routes are overloaded. The proposal
envisages improving throughflow in the area by building
a number of bridges exclusively for pedestrians and cyclists.
These are primarily lightweight structures. New routes have
also been proposed, both separate and joint. This mainly
involves adding alternative routes to the existing network of
cycle routes and including the missing connections. Bicycle
parks – biketowers – have been proposed at the zoo and the
Podbaba station to make the option of cycling more attractive.
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