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Základním konceptem pro úpravu Císařského ostrova v rámci vodohospodářského řešení je respektování přirozených procesů utváření hlavního koryta Vltavy a jejích říčních ramen v nových okrajových podmínkách. Ty jsou limitovány a proti původnímu stavu změněny zejména
systematickou úpravou koryta vodního toku a současnou i plánovanou zástavbou nivy Vltavy v Trójské kotlině. Původní anastomózní větvení hlavního meandrujícího koryta se mění na přechodovou zónu anastomózního až štěrkopískového větvení vinoucího se toku v úzkém údolním
dnu. To znamená, že revitalizace Císařského ostrova v omezené ploše do přírodě blízkých parametrů vodních prvků je založena na dvou základních prvcích:
Rozšíření hlavního koryta Vltavy pod Trójským jezem do levého břehu, vytvoření trvale průtočného ramene odděleného od stávajícího hlavního koryta soustavou plochých pobřežních jesepů až ostrovů, které jsou velmi často zaplavovány, a tak zůstávají pokryty sporou vegetací,
nebo zůstávají trvale bez vegetace Vytvoření průlehu se dvěma větvemi z plavebního kanálu do nového ramene v levém rozšířeném břehu pro urychlení odtoku z nadjezí pro kritické průtoky nad Q10 do nového zkapacitněného koryta Vltavy. Průleh bude doplněn trvale průtočnými
větvícími se rameny formou stěhovavé kynety, které budou mít jednak funkci pro protiproudní migraci ryb, architektonické doplnění pobytových rekreačních luk a ekologickou funkci v částech ostrova určených pouze pro obnovené biotopy „divoké přírody“.

Navrhovaná vodohospodářská a revitalizační úprava na Císařském ostrově (bod 1. a 2.) má v rámci návrhu následující klíčové efekty:
 	
Umožňuje v prostorových majetkoprávních, hydrotechnických a biologických omezujících podmínkách maximální využití potenciálu lokality pro obnovu (revitalizaci) přírodě blízkého charakteru řeky s potřebnými biotopy „divoké přírody“ s využitím přirozených korytotvorných
procesů. Tento koncept minimalizuje provozní náklady, potenciální povodňové škody a maximalizuje využití území pro koncept propojení dynamických biotopů „divoké přírody“ s architektonickým a rekreačním využitím na pobytových loukách včetně posílení obnovy migrační
prostupnosti na levém břehu Vltavy migrační bariéry Trójského jezu. Opatření zvyšuje protipovodňovou ochranu průlehem zaústěným do zkapacitněného kritického profilu Vltavy mezi NVL a pravým břehem novým průtočným profilem větvícího se ramenem Vltavy v levém břehu. Nové
rameno je hydrotechnickým řešením i zásadním revitalizačním opatřením, které bude mít výhodu dlouhodobé udržitelnosti z důvodu využití dynamiky přirozeného vývoje větvícího se koryta.
Realizací navrženého konceptu se řeší následující stěžejní požadavky na lokalitu:
- Rekreační využití areálu
- Revitalizaci Vltavy prvky „divoké přírody“ a posílení migrační prostupnosti, splnění požadavků Rámcové směrnice o vodách na „dobrý ekologický stav“ v řešené lokalitě
- Protipovodňovou ochranu nad rámec posuzovaných kompenzačních opatření po výstavbě NVL

ŘEZ A - A´
MĚŘÍTKO 1:500

ŘEZ B- B´
MĚŘÍTKO 1:500
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Legenda
osy koryt
vodní hladina
štěrkové náplavy
litorální vegetace
balvanité skluzy
travní porosty a pastviny
solitérní stromy
plně zapojený les
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Soutěžní workshop
„KONCEPCE CELKOVÉHO KRAJINÁŘSKÉHO ŘEŠENÍ CÍSAŘSKÉHO OSTROVA A JEHO ŠIRŠÍHO OKOLÍ“
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