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Protipovodňová 
ochrana Zoo a 
Trojské nábřeží
------------------------------------------
— Úprava trojských břehů a protipovodňová ochrana 

Zoo Praha.



IP
R 

Pr
ah

a
IN

V 
M

H
M

P

Odhad
2026 - 2029

Odhad
2025 - 2026

STUDIE (dokončeno)

EIA

DUR + DSP + RDS

REALIZACE 
(nábřeží pod Trojským zámkem)

REALIZACE

Další krokyTrojské nábřeží od obnovené lávky po konec areálu Zoo je převážně neudržovaný 
inženýrsky upravený břeh s úzkou cyklostezkou. Požadavek na vytvoření 
protipovodňové ochrany Zoo nabízí potenciál ke zvýšení průtočnosti tímto
územím, komfortu pro chodce a cyklisty a také potenciál k proměně jednolité 
sukcesní vegetace na mozaiku biotopů, které by v této lokalitě přirozeně 
existovaly. Samostatným tématem je ostatně i protipovodňová zeď, se kterou 
projekční tým pracuje tak, aby nevznikala monofunkční inženýrská stavba. 

Projekt přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku 
přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, 
v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se 
promění v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie.

Cíle projektu Protipovodňová ochrana Zoo a Trojské nábřeží

Projekt Protipovodňová ochrana Zoo a Trojské nábřeží přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. 
Díky odstranění dnešního valu probíhajícího podél areálu Zoo se rozšíří cyklostezka a vzniknou nové pěšiny. 

Projekty Akčního plánu Koncepce Císařského ostrova. Žlutou šrafou je vyznačen projekt Protipovodňová ochrana Zoo a Trojské nábřeží.
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Situace zobrazující linii protipovodňové zdi (tlustá černá čára) a úpravy Trojského nábřeží. Trasování protipovodňové ochrany je v oblasti kolem trojského mlýna řešeno ve variantách (zde není zobrazeno).

1 Rozšíření nábřežní cyklostezky a doplnění štěrkových pásů po stranách pro chodce
2 Nové schody a pobytové stupně pohodlně zpřístupňující trojský břeh
3 Prostupy pro užovky a jiné drobné živočichy skrze protipovodňovou zeď
4 Kultivace předpolí trojského zámku - reprezentativní prostor místo parkoviště
5 Úprava prostoru před jižním vstupem do Zoo
6 Nový plácek s herními prvky pro zastavení u nábřežní cyklostezky
7 Nová lávka spojující Podbabu s Trojským nábřežím přes Císařský ostrov

Řezy

Řez Trojským nábřežím u západního cípu protipovodňové zdi zobrazující prostupy zdí pro drobné živočichy, 
rozšířenou cyklostezku a partii u břehu se zachovaným útočištěm pro užovku podplamatou. 

Řez Trojským nábřežím u nového ostrova v místě přisypání protipovodňové zdi chránící Zoo před povodní. Blíže k řece vede cyklostezka, dále od vody nové pěšiny. Tečkovanou čarou je zobrazen stávající terén.

Řez Trojským nábřežím pod zámkem u tzv. Nové hospody. Vzniká zde schodiště a pobytové stupně k vodě. 

Pohled na Trojské nábřeží proti proudu řeky. Přímo podél řeky vede cyklostezka a nad ní protipovodňová 
stěna ochraňující zoologickou zahradu před povodní.

Pohled zobrazující nový veřejný prostor pod zámkem a pěší cestu v blízkosti řeky.
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