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Cíle projektu Divoká Vltava
Cílem návrhu je nejen zlepšení protipovodňové ochrany rozšířením koryta a vytvořením bezpečnostního průlehu, ale také podpora
biodiverzity a vytvoření povodňového parku - nového rekreačního srdce Trojské kotliny.

Další kroky

Návrh je postaven na dvou základních prvcích. Jedním je rozšíření hlavního
koryta řeky a vytvoření štěrkových ostrovů, které se budou v čase proměňovat.
Tato místa budou ponechána přírodě a jejímu přirozenému vývoji.
Druhým prvkem je vytvoření průlehu spojujícího plavební kanál s hlavním
korytem řeky. Průleh je zásadním a významným prvkem, který bude sloužit
především pro rekreaci obyvatel. Zároveň má významnou funkci v řízeném
převádění vody při povodni. Tím se předejde případným škodám, neboť je z
historických zkušeností zřejmé, že ostrov by se bez navrženého opatření při
další velké povodni opět protrhl. V průlehu jsou navržena dvě koryta s tůněmi
a brody, která regulovaně převádí vodu (v povoleném množství) z plavebního
kanálu do hlavního koryta, a zároveň jedno z nich funguje také jako rybí přechod.
Přítomnost vody v průlehu bude mít významný vzdělávací potenciál, bude zde
názorně ukázán přirozený vývoj morfologie koryt. Koryta se budou v místech tůní
přirozeně přetvarovávat, povodňováním budou vytvořeny podmínky pro vznik
periodických mokřadů. V horkých dnech, které budou stále přibývat, to bude
místo, kde je možné bezpečně brouzdat vodou, ochladit se a zároveň vnímat
okolní jedinečnou krajinu s kulturními památkami, vnímat prostor říční nivy. Tím,
že průleh nabídne místo k pobytu a rekreaci, přirozeně k sobě stáhne návštěvníky
a ochrání tak břehy hlavního koryta před přílišnou zátěží a přítomností obyvatel,
ale i psů.
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V místech nátoku a výtoku vody z průlehu musí být opevnění břehů, které zabrání
jejich poškození při povodni. Toto opevnění je architektonicky ztvárněno do
podoby pobytových schodů v ústí průlehu do hlavního koryta řeky a laguny s
vyhlídkovou terasou a lavicí u výtoku u plavebního kanálu.
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Projekty Akčního plánu Koncepce Císařského ostrova. Žlutou šrafou je vyznačen projekt Divoká Vltava.
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Odhad
2025 - 2029

Pohled z Císařského ostrova na Trojské nábřeží zobrazující bezpečnostní průleh s
potoky, kterými proudí voda z plavebního kanálu do Vltavy.

Bezpečnostní průleh – rozšíření ÚČOV vytvořilo bariéru pro vodu a dá se předpokládat, že při další
významné povodni dojde k protržení ostrova v místě navrženého bezpečnostního průlehu.

Pohled po proudu Vltavy na pobytové kamenné stupně a nové ostrovy.

Rozšíření průtočného profilu – nárůst vodní plochy o 47%.

Axonometrie –
pobytová vodní kaskáda
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Pohled proti proudu Vltavy na rozšířené koryto nově vzniklé ostrovy.
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Situace se znázorněním nových ostrovů, bezpečnostního průlehu a původního břehu (tečkovaně).
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kamenný zához překrytý drobnými oblázky - prostor zaplavovaný třicetidenní vodou
sedací kamenné linie z řezaného kamene
pravý vodní tok v průlehu
vodní trasa - betonové strukturované koryto
suchý pobytový trávník na kamenném záhozu
zaplavovaná louka s mokřadem
pěší stezka z česaného betonu
betonová nízká lávka
kamenná rovnanina
hlavní tok Vltavy

dosadba krátkověkých dřevin - Salix Alba
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Řezy – příčný a podélný řez bezbečnostným průlehem
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Pohled na pobytovou vodní kaskádu.
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Axonometrie –
terasa u vodních
prvků v průlehu
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1 | kamenný zához překrytý drobnými oblázky

4 | vodní trasa - betonové strukturované koryto

5 | suchý pobytový trávník na kamenném záhozu

7 | pěší stezka z česaného betonu
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2 | sedací kamenné linie z řezaného kamene
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4 | vodní trasa - betonové strukturované koryto

6 | zaplavovaná louka s mokřadem

15 | dosadba stromů / Salix Alba
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betonové žebro - zajišťující distribuci průtoků mezi jednotlivými rameny v průlehu
1
tůň / vývar
2
výtokové čelo podzemní štoly
3
pobytová dřevěná terasa
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Pohled na pobytovou terasu v bezbečnostním průlehu.
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