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Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

US NE S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo
ze dne
ke schválení Akčního plánu a Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a
jeho širšího okolí
Rada hlavního města Prahy
I.

schvaluje
Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (dále
jen Koncepce), dle přílohy č. 1 a návrh Akčního plánu, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. řediteli Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
1. připravit zadání projektu „Divoká Vltava“ definovaného v Akčním plánu
Kontrolní termín: 31.12.2017
2.

zajistit krajinářskou studii Císařského ostrova (území mimo Novou vodní linku a
projekt „Divoká Vltava“)
Termín: 31.12.2017

3.

zajistit Koncepční studii nábřeží Stromovky definovanou Akčním Plánem, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení
Kontrolní termín: 31.12.2017

2. MHMP - PRI MHMP
1. spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy na implementaci
Akčního plánu Koncepce
Termín: průběžně

Adriana Krnáčová v. r.
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek v. r.
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

radní Plamínková
R-25854
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MHMP - PRI MHMP
odborům MHMP

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
KONCEPCE
CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ
Úvod:
Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím středu je vnímána jako přírodně-krajinné území vysoké
hodnoty, které je oblíbeným cílem obyvatel hlavního města Prahy. Doposud neměla všeobecně sdílenou
koncepci územního rozvoje. Nad parciálními projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou míru shody.
Tyto projekty zdržovaly problémy s jejich projednáváním nebo se ukázaly jako nerealizovatelné. Nebylo
totiž možné prokázat jejich skutečný vliv na hodnoty v území.

Cíl Koncepce:
Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a širšího okolí (dále jen Koncepce nebo
Koncepce Císařského ostrova) v souvislosti s přípravou výstavby Nové vodní linky Ústřední čistírny
odpadních vod má za cíl překlenout tyto problémy a k území přistupovat primárně z perspektivy krajiny,
do které jsou začleňovány jednotlivé funkční požadavky jako prostupnost, dopravní obslužnost,
parkování v klidu, vodohospodářské opatření atd.
Koncepce tak garantuje soulad s vnímanými hodnotami obsaženými v krajině a tím pádem snížení jejich
negativního vlivu na ni. V důsledku tedy přináší vyšší realizovatelnost takto koordinovaných záměrů.

Obsah Koncepce:
Základní principy rozvoje území stanovené v Koncepci jsou shrnuty v kapitole Zásady Koncepce. Tyto
principy vypracoval IPR Praha na základě Vyhodnocení Podkladové studie a v říjnu 2016 je projednal na
společném setkání stakeholderů (viz kapitola Vypořádání podnětů a připomínek).
Koncepce se opírá o Podkladovou urbanisticko-krajinářskou studii, která je dopracovaným vítězným
návrhem mezioborového autorského týmu, který zvítězil v soutěžním workshopu 2015.
Další částí Koncepce je Vyhodnocení podkladové studie, které podrobně hodnotí jednotlivé návrhy
podkladové studie a doporučuje ve kterých dále pokračovat a pro které úseky naopak hledat alternativní
řešení.

AKČNÍ PLÁN PRO IMPLEMENTACI KONCEPCE
K čemu slouží a co je Akční plán:
Akční plán je nástrojem k naplňování Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova. Za
účelem dosažení cílů Koncepce jsou navržena opatření a z nich vyplývající aktivity: jsou vymezeny
iniciační opatření, investiční projekty, určeny záměry, které je potřeba v území koordinovat i požadavky
na dopracování koncepce v širším území a odpovídajícím detailu. Součástí akčního plánu je opatření pro
nastavení řízení projektu a správu, zajištění metodiky integrovaných projektů. Neméně důležitým
opatřením realizace Koncepce jsou též aktivity v oblasti participace, kulturních aktivit a vzdělávání.
Akční plán zahrnuje také opatření, které sice územně přesahují Císařský ostrov a jeho nejbližší okolí, ale
v průběhu zpracování Koncepce vyvstaly jako potřebné pro harmonický rozvoj území v Trojské kotlině,
jako například založení Příměstského parku Trojská kotlina a dopracování Krajinářské koncepce na celém
jejím území.

Komu je Akční plán určen a jak ho používat:
Akční plán je určen pro Radu Hlavního města Prahy jako nástroj koordinovaného naplňování Koncepce
Císařského ostrova. Slouží též ostatním stakeholderům ,jejichž požadavky, záměry a odpovědnosti jsou
do Koncepce zahrnuty, aby jim bylo umožněno sledovat jejich plnění. Dále slouží všem subjektům, které
plní připsané úkoly k určení obsahu jejich úkolu a časového rámce plnění.
V Akčním plánu jsou aktivity rozděleny na prioritní realizovatelné aktivity doporučené k okamžitému
zahájení a podmíněné aktivity vyžadující nejprve realizaci odpovídajících procesních opatření. Myslí se
tím zejména 1. nastavení projektového řízení a manažera investičních projektů Koncepce a 2. zřízení
nezávislé správy v území.

Implementace Akčního plánu - Projektové řízení
Schválená Koncepce a Akční plán bude předána projektovému manažerovi, který bude řídit jeho
implementaci ve spolupráci s IPR Praha a s příslušnými odbory MHMP, městskými organizacemi a
městskými částmi Praha 6, Praha 7, Praha - Troja.
Projektový manažer zajistí návrh implementace Akčního plánu dle metodiky projektového řízení (např.
koordinace cílů, harmonogramu, řízení rizik, zajištění měřitelnosti výstupů, finanční plánů apod.) Dále
bude vytvořen řídící výbor, pracovní týmy, určeni realizátoři dle prioritizovaných projektů a založena
poradní platforma stakeholderů.
Současně bude projektový manažer ve spolupráci s IPR Praha zajišťovat řízení pilotního projektu „Divoká
Vltava“. Realizátoři jednotlivých projektů jsou v akčním plánu stanoveni formou doporučení. Při
detailnějším plánování s projektovým manažerem bude každý projekt posuzován a schvalován
samostatně. Prioritizace projektů bude v případě nových skutečností aktualizována.

NAVAZUJÍCÍ PROJEKTY AKČNÍHO PLÁNU
Krajinářská studie Císařského ostrova
Studie bude ve větším detailu navazovat na autorské řešení Podkladové studie Koncepce (pro území
mimo Novou vodní linku a projekt „Divoká Vltava“) a bude se skládat ze dvou fází.
1) Návrh krátkodobých opatření zlepšení stavu území nevyžadující zdlouhavý proces územních a
stavebních povolení. Obnáší např. zvýšení standardu údržby a péče, dosadby dřevin a probírky dřevin,
odstranění bariér, skládek a celkový úklid.
2) Návrh dlouhodobých opatření jako podklad pro navazující dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Koncepční studie Nábřeží Stromovky:
Koncepční studie Nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu Troja-Podbaba v ul.
Za Elektrárnou. Účelem studie je nalézt ucelené a koordinované řešení nábřeží Stromovky ve vztahu
k plánovaným záměrům (Zvedání mostů a mobilní lávka - ŘVC, cyklistické propojení po nábřeží TSK,
navazující samostatný projekt pikniková míst a vegetačních úprav Stromovky a další.) Studie by měla
definovat optimální rozsah řešených území a stát se podkladem pro navazující DUR jednotlivých
investičních záměrů. Jednotlivé záměry pak budou moci být realizovány již samostatně a budou známy
souvislosti a podstatné vztahy mezi nimi. Na tuto koncepční studii bude například navazovat pro místo
přínosný projekt Ředitelství vodních cest nového pěšího a cyklistického přemostění mobilní lávkou
zajištěný designovo-konstrukční architektonickou projektovou soutěží (kompenzující zvednutí stávajícího
mostu).

Víceúčelový projekt Divoká Vltava
IPR Praha zajistí zadání projektu „Divoká Vltava“. Předprojektová příprava bude obsahovat
vodohospodářskou studii proveditelnosti a krajinářsko-architektonickou studii. Projekt je definován
v Akčním plánu jako víceúčelové řešení zahrnující přírodě blízkou revitalizaci řeky a rozšíření koryta a
průleh přes Císařský ostrov. V navazující fázi IPR Praha zajistí výběrové řízení na zpracovatele studie již ve
spolupráci s projektovým manažerem a odborným garantem.
Cílem projektu je zejména: Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy;
obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině; obnova a rozvoj přirozených
ekologických vztahů; podpora biodiverzity a stanovišť cílových druhů; zajištění migračního zprostupnění
na Trojském jezu; obnova krajinných hodnot nivy a vodního toku řeky (z percepčního a kulturního
hlediska); vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro obyvatele Prahy;
vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu; Posílení vztahu k místu a identity u obyvatel Trojské
kotliny.
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