
P E T I C E 
proti čisti čce na Císa řském ostrov ě 
 
 
My, obyvatelé Prahy se tímto obracíme na všechny p říslušné orgány 
státní správy (Ministerstvo životního prost ředí ČR, Ministerstvo 
kultury ČR a Magistrát hlavního m ěsta Prahy), se svým podn ětem a 
stížností na záležitost ve řejného zájmu: 
 
Stavba nazvaná “Celková p řestavba a rozší ření Úst řední čisti čky 
odpadních vod Praha na Císa řském ostrov ě v Praze” 
 
POPIS PROBLÉMU 
Zastupitelé hl. m ěsta Prahy se rozhodli zni čit obrovskou, krásnou 
lokalitu Císa řského ostrova  v Praze. Území leží v ochranném pásmu 
pražské památkové rezervace a rekreace, pro n ěž platí stavební uzáv ěra .  
Naši zastupitelé cht ějí obecn ě závaznou vyhláškou  tuto uzáv ěru zrušit a 
na území vyhlásit, proti všem zásadám zdravého rozu mu, veřejn ě 
prosp ěšnou stavbu čisti čky odpadních vod. 
 
Ostrov sousedí p římo p řes řeku s nejzelen ějšími částmi Troje , Stromovky  
a dalších míst tradi ční rekreace pro tém ěř 2 miliony návšt ěvník ů ro čně: 
Pražská Zoo, Botanická zahrada, Trojský zámek  (národní kulturní památka 
- jediná stavba antického typu v ČR!), atletický areál  Olymp a tenisový 
klub  Sparta a Tatran, Areál koní  a v pr ůhledu od zámku – Pražský hrad .  
 
Výstavba gigantické čisti čky odpadních vod p řevyšuje vše ve svém okolí. 
Navrhované “v ěže” dosahují výšky asi šestipatrových dom ů, budou se 
ty čit 20 metr ů nad hladinou Vltavy  a p řevyšují o 15 metr ů okolní terén 
ostrova. Je plánováno úplné vykácení stávající zelen ě v po čtu n ěkolik 
stovek vzrostlých strom ů, které odolaly i povodni v roce 2002.  
      
Dokumentace k posouzení vlivu na životní prost ředí (EIA) byla 
předkládana ke schválení tak, že projektový návrh čisti čky byl zcela 
zakryt vzrostlými topoly a je zobrazen pouze jako p robleskující modravé 
hladinky mezi mohutnými korunami strom ů. Jak je však patrné z dalších 
příloh projektu, mají být všechny tyto stromy vykáceny  a dokonce terén, 
na kterém rostou, až o 4 metry do hloubky vybagrová n a odt ěžen. Máme za 
to, že  schvalovací proces byl ovlivn ěn p ředložením zcela nepravdivých 
předpoklad ů a že v dokumentaci p ředkládané p řílohy jsou zcela klamné a 
skute čnosti neodpovídající. 
 
Tato stavba, p řesahující rozpo čet 10 miliard korun ( částka nezahrnuje 
kalové hospodá řství!)  je navíc pouze dočasným řešením . B ěhem n ěkolika 
let bude nutno hledat novou vhodnou lokalitu. Zásah  do životního 
prost ředí je však nenávratný!  
 
ŽÁDÁME 

- aby veškeré posudky ohledn ě čistoty ovzduší, hlukové emise, 
hygienické limity podle zakona č. 86/2002 - ochrana zdraví p řed ú činky 
hluku a vibrací, redukce celom ěstského systému zelen ě, byly posouzeny 
nezávislým subjektem , protože investor - Hlavní m ěsto Praha posudky  
zadával ke zpracovaní a jeho ú ředníci je zárove ň schvalují. 
 
- aby byla znovu posouzena nezávislým orgánem dokumentace  tzv. 
„Oznámení zám ěru celkové p řestavby a rozší ření ŮČOV Praha na Císa řském 



ostrov ě“ prohlášené za dostate čné, aby nahradilo skute čné posouzení 
EIA . Je možné konstatovat, ze zejména v oblasti po souzení 
architektonického vzhledu stavby a jejího zapojení do krajiny vychází 
„Oznámení...“ ze zcela nepravdivých p ředpoklad ů a že v dokumentaci 
předkládané p řílohy jsou zcela klamné a skute čnosti neodpovídající. 

 
- jasné do řešení KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ .  
 
- Na Císa řském ostrov ě je dnes tzv. BIOCENTRUM, které se musí 
přesunout ! Tento p řesun zásadn ě odmítáme 

 
- Nesouhlasíme se schválením zm ěny stavební uzáv ěry v této lokalit ě 
 

 
NAVRHUJEME 
1/ Navrhujeme, aby p ředložený návrh dokumentace k územnímu rozhodnutí 
této stavby byl zamítnut. 
 
2/ Navrhujeme řešit novou Ú ČOV pro Prahu na n ěkteré z p ůvodn ě 
navrhovaných lokalit na sever od Prahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
email: 3duby@stromovka.cz 
tel/fax: 242 441 593 
pošta: P.O.Box 17, 171 00 Praha 7 
www.stromovka.cz 
 
 
Peti ční výbor : 
 
Monika Maurerová  
jednatelka o.s. 3duby 
 
Kurt Gebauer   
Profesor UMPRUM 
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