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Centrum architektury a městského plánování

Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou 
diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací 
o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, 
„základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.
 
CAMP sídlí na Karlově náměstí v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
a návštěvníci v jeho prostorech najdou výstavní sál o rozloze 200 m2 s unikátní velkoplošnou 
projekcí, studovnu s velkým výběrem cizojazyčných publikací o architektuře, urbanismu 
a designu, příjemnou kavárnu, venkovní terasu a moderní přednáškový sál s bohatým 
programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních 
odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.
 
CAMP také spravuje a edituje mapový portál prahazitra.camp, který slouží jako základní 
přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu 
přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.
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ROHANSKÝ OSTROV: nový Karlín?

Dnešní území Karlína se nazývalo Špitálská 
pole dle špitálu u kostela sv. Petra na Poříčí, 
přestože ten ležel po založení Nového Města 
uvnitř hradeb. Špitálsko se stalo předměstím 
Prahy a patřilo k oblíbeným výletním cílům 
Pražanů.

I přes pravidelné záplavy stálo dlouhé nábřeží 
a množství ostrovů za vznikem přístavu 
a řady manufaktur, později také průmyslových 
podniků. Východní část Špitálska sloužila od 
vzniku Invalidovny ve 40. letech 18. století 
vojenským účelům.

Růst Špitálska od roku 1817 usměrňoval 
jeden z prvních regulačních plánů vůbec, 
který rovněž předměstí nově pojmenoval 
„Karolinenthal“, po manželce císaře 
Františka I. Karolíně Augustě Bavorské. 
Během 19. století prošly říční ostrovy i přístav 
několika regulačními úpravami, ale od 70. 
let téhož století začala „vodě“ konkurovat 
„železnice“.

Rozvoj Karlína plánovala mezi dvěma 
světovými válkami Státní regulační komise 
pro Prahu a okolí, která navrhovala užít 
bývalých vojenských pozemků pro obytnou 
zástavbu tehdy „moderních řádcích“. Maniny 
zase měly sloužit jako velkotržnice. Nicméně 
celé vltavské nábřeží Karlína muselo zůstat 
rezervováno pro účely železniční dopravy.

Území Manin se v 50. letech 20. století 
ukázalo jako vhodné pro sportovní areál, ale 
jeho vznik se plánoval až v deváté dekádě. 
Podle návrhu Útvaru hlavního architekta 
hl. m. Prahy měla klasicistní zástavba 
historického Karlína projít poměrně radikální 
přestavbou. Realizace obojího se neustále 
odkládala a Rohanský ostrov i Maniny dále 
sloužily průmyslovým podnikům, plynárně 
a rovněž jako vozovna a obrovský sklad 
materiálů.

Po roce 1989 město postupně revitalizovalo 
karlínské nábřeží včetně odstraňování 
skladišť a v roce 2007 uspořádalo výběrové 
řízení na projekt urbanistického rozvoje jako 
podmínku pro následný odprodej pozemků. 
Po změně územního plánu započne zástavba 
území podle urbanistické studie z roku 2018.

Aktuální výstava v Centru architektury 
a městského plánování si klade za cíl 
ukázat budoucí vývoj a transformaci území 
Rohanského ostrova, který se nachází 
na pravém břehu Vltavy v sousedství 
Karlína, Libně a přes řeku Holešovic. Na 
88hektarovém území bývalého vltavského 
ostrova a přilehlého předpolí se plánuje 
či již probíhá realizace několika velkých 
veřejných i soukromých investic, které tuto 
lokalitu transformují do podoby nové pražské 
čtvrti. Zásadní veřejnou investicí je projekt 
Rohanského parku, který bude z tohoto 
hlediska zabírat největší plochu dotčeného 
území a v případě povodní poslouží jako 
důležitá součást protipovodňové ochrany 
města. Největší soukromou investicí pak 
je bytové a administrativní centrum Rohan 
City, které sousedí s několika dalšími 
developerskými projekty (Karlínské 
výhledy, Rustonka, bytový dům Invalidovna, 
administrativní blok Sokolovská – Rohanské 
nábřeží, Cross Point Karlin, Port Karolína) – 
i tuto novou výstavbu expozice podrobně 
představí.
 
Návštěvníci výstavy se, jak už je v CAMPu 
zvykem, nejvíce dozví z unikátní velkoplošné 
projekce. Ta se za pomoci podrobné datové 
analýzy pokouší postihnout objektivní 
dopady a přínosy rozvoje celého území 
Rohanského ostrova. Součástí projekce je 
také video-esej „Sedm minut na Rohanském 
ostrově“, který ukazuje podobu místa 
z perspektivy jeho současných uživatelů. 
Audiovizuální vrstvu výstavy doplňují 
dotykové obrazovky, jež umožňují čerpání 
podrobných informací o jednotlivých 
stavebních projektech. Možnost přehledně 
a pohodlně prozkoumat pozici Rohanského 
ostrova v rámci kontextu jeho okolí nabídne 
návštěvníkům velký fyzický model této části 
města, umístěný ve středu výstavního sálu. 
Shrnutí všech nejdůležitějších informací a dat 
je k dispozici v tradičně volně dostupném 
katalogu. V rámci výstavy není opomenuta 
ani přítomnost bohatého doprovodného 
a dětského programu včetně pravidelných 
komentovaných prohlídek, a to po celou dobu 
trvání expozice.
 
Výstava vychází z rozsáhlé mezioborové 
spolupráce jednotlivých pracovišť Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy – 
klíčovými autoritami byli zejména odborní 
garanti územního plánování, dopravní 
infrastruktury, strategie a rozvoje města, 
prostorových informací a archivnictví. Za 
vstřícnost a pomoc při tvorbě expozice 
dále děkujeme investorům a architektům 
jednotlivých soukromých projektů.

Centre for Architecture and Metropolitan Planning

CAMP, the Center for Architecture and Metropolitan 
Planning, has set a goal to improve public discussion 
about the development of Prague. It is striving to become 
an essential source of clear and accessible information 
about the present and future of the capital city and 
functions as an open platform, a “basecamp” for anyone 
interested in the collective planning and development 
of Prague. 
 
CAMP is located at Karlovo náměstí in the building of 
the Prague Institute for Planning and Development and 
offers visitors a 200 m2 exhibition hall with a unique, 
large projection screen, a library with a large selection 
of foreign-language publications about architecture, 
urbanism and design, a pleasant café, an outdoor patio, 
and a modern lecture hall with a diverse programme of 
public discussions, presentations by Czech and foreign 
experts, workshops, screenings and other activities.

CAMP also manages and edits the prahazitra.camp map 
portal, which provides a basic overview of construction 
projects in Prague from their initial ideas and preparation 
to projects already being completed at construction sites.

ROHAN ISLAND: a new Karlín?

Today’s Karlín district was once called Špitálsko after 
St. Peter’s Infirmary at Poříčí, even though this hospital 
was located within the city walls after the New Town 
was established. Špitálsko then was a popular suburban 
area for Prague residents and a favourite destination for 
daytrips outside the city gates.

Despite regular flooding, the long embankment and many 
smaller islands became the site for a busy river port and 
many workshops that later grew into larger industrial 
factories. The eastern part of Špitálsko was maintained 
by the military, which opened a Veteran’s Home & Hospital 
(Invalidovna in Czech) there in the 1840s.

The development of Špitálsko had been regulated since 
1817 by one of Prague’s first ever regulatory plans. This 
plan also changed the area’s name to Karolinenthal in 
honour of Caroline Augusta, wife of Emperor Francis 
Stephen (Francis I.) of Austria. During the nineteenth 
century, the islands and port on the river were modified 
several times, not least in connection with growing 
competition after the 1870s from the railways, which 
quickly started winning over water transport.

Karlín’s development was further planned during the 
interwar period by the State Regulation Committee 
for Prague (Státní regulační komise pro Prahu), which 
proposed using the former military grounds to develop 
housing estates in the then “modern” row arrangement. 
Maniny, an area directly adjacent to Karlín, was 
intended to house a large market hall. The entire Karlín 
embankment had to be kept in reserve for railway use, 
however.

Maniny was re-assigned in the 1950s as an ideal area 
for sporting activities and developing a large sports 
complex, which remained ‘in planning’ until the 1990s. 
The classicist buildings in the historical part of Karlín 
were earmarked for comparatively radical re-development 
under the direction of the Office of the Chief Architect. 
Both the sports complex and planned re-development 
were regularly postponed, and in the meantime, Rohanský 
Island and Maniny served as a site for many factories, 
gasworks, railway yards and enormous warehouses. 

After 1989, the city began revitalising the embankment 
and removing numerous warehouses, etc. In 2007, the 
city commissioned a public tender for urban development 
of the area as a prerequisite to selling off individual 
plots to developers. Once the Zoning Plan is modified, 
the development will begin in accordance with the 2018 
urban study.

The current exhibition at the Center for Architecture 
and Metropolitan Planning aims to show the future 
development and transformation of the Rohan Island 
area located on the right bank of the Vltava near Karlín 
and Libeň and across the river from Holešovice. Several 
large public and private projects are planned or already 
underway on the 88 hectares of the former Vltava island 
and adjacent land and will transform the area into a new 
Prague neighbourhood. A major public investment is the 
Rohan Park project, which will take up most of the land, 
and in the event of floods, serve as an important part of 
the city’s flood protection measures. The largest private 
investment is the Rohan City residential and administrative 
complex, which borders on several other developer 
projects (Karlínské výhledy, Rustonka, Invalidovna 
apartment building, Sokolovská-Rohanské nábřeží office 
complex, Cross Point Karlin, Port Karolína). The exhibition 
presents this new development in detail.

As customary at CAMP, visitors learn most from unique, 
large projected screenings. Using detailed data analysis, 
this presentation examines the objective impacts and 
benefits of developing the entire Rohan Island area. The 
screenings also include the video essay Seven Minutes 
on Rohan Island, which presents the area from the 
perspective of people currently making use of it. The 
audio-visual component of the exhibition is complemented 
by touch screens that provide detailed information about 
individual construction projects. The large physical model 
of this part of the city displayed in the middle of the 
exhibition hall lets visitors clearly and easily examine the 
position of Rohan Island in the context of its surroundings. 
In keeping with tradition, a summary of all the most 
important data and information is available in a free 
catalogue. The exhibition is also accompanied by a full 
programme of events for both young and old, including 
regular guided tours throughout the entire duration of the 
exhibition.

The exhibition is the culmination of extensive 
interdisciplinary work between individual departments 
at the Prague Institute of Planning and Development— 
with key authorities and expertise in land use planning, 
transportation infrastructure, municipal strategy and 
development, and spatial information and archiving. We 
would also like to thank the investors and architects of 
individual private projects for their obliging assistance in 
putting together the exhibition.
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Rozlehlé území Rohanského ostrova lze dobře rozčlenit pomocí několika podélných os, jež 
lokalitu protínají od východu na západ. Jde o pravý břeh Vltavy, páteřní pražskou cyklotrasu 
A2 a dvojici ulic Sokolovskou a Rohanské nábřeží. Tyto rovnoběžné linie protínají příčné 
osy tvořené Negrelliho viaduktem, Libeňským mostem a trojicí ulic Thámovou, Urxovou 
a Šaldovou. Lokalita se dále nachází v blízkosti stanic metra B Křižíkovy a Invalidovny, dále 
Karlínského náměstí a významné budovy historické Invalidovny. Nepřehlédnutelný je také 
průmyslový komplex betonárny, který se nachází v blízkosti břehu Vltavy a v současné 
době je stále funkční. V těsném sousedství Rohanského ostrova najdeme také ostrov 
Štvanici, který je v tuto chvíli jediným zachovalým fyzickým ostrovem v okolí. Naproti přes 
řeku se pak nachází nádraží Bubny -Holešovice, holešovická tržnice a dvojice významných 
dopravních tahů ulic Argentinské a Dělnické.

The extensive Rohan Island area can conveniently be broken down along several 
longitudinal axes running through the site from east to west. These are the right bank of 
the Vltava, the A2 cycling path, and two streets, Sokolovská and Rohanské nábřeží. These 
parallel lines intersect transverse axes formed by the Negrelli Viaduct, Libeň Bridge, and 
a trio of streets, Thámova, Urxova and Šaldova. The area is also near the B-line Křižíkova 
and Invalidovna Metro stations, Karlín náměstí and important buildings in historical 
Invalidovna. Another prominent landmark is the currently operational concrete plant 
located near the bank of the Vltava. In the nearby vicinity, we also find Štvanice Island, 
which at this time is the sole remaining physical island in the area. Across the river are 
the Bubny-Holešovice train station, the Holešovice market and a pair of important traffic 
routes, Argentinská and Dělnická streets.

BETONÁRNA

KOMUNARDŮ

DĚLNICKÁ

HOLEŠOVICKÁ TRŽNICE

METRO KŘIŽÍKOVA

METRO INVALIDOVNA
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Největší část daného území vlastní hlavní město. Jde zejména o plochu přiléhající k řece – 
na více než 130 tis. m² se zde bude realizovat nový Rohanský park, který se v případě 
velké vody promění v rámci protipovodňových opatření v rozlivovou plochu. Další téměř 
200 tis. m² zabírá plocha mezi páteřní cyklotrasou a Rohanským nábřežím. Ta sice 
také stále ještě patří do vlastnictví Prahy, město však již uzavřelo smlouvu o prodeji 
pozemků s developerskou společností Sekyra Group za účelem využití pro novou bytovou 
výstavbu. V dané oblasti Rohanského ostrova se nacházejí také další činní vlastníci, 
převážně tuzemské právnické osoby. Tito vlastníci již na konkrétních parcelách o celkové 
ploše bezmála 90 tis. m² prostřednictvím jednotlivých developerů plánují či už realizují 
své soukromé projekty a záměry.

The largest part of the area is owned by the city. This is mostly the land along the river. 
More than 130,000 m² will be used for the new Rohan Park, which under conditions 
of high water will become a floodplain as a flood protection measure. Another nearly 
200,000 m² is located between the cycling path and Rohanský nábřeží. This land is 
still owned by Prague, but the city has already granted a purchase option to the Sekyra 
Group for the construction of new apartments. This part of Rohan Island also has 
other active owners, mainly Czech legal entities. These owners control nearly 90,000 m² 
and are planning or already building private projects with individual developers.
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Nejvíce ovlivňující pravidla a ukazatele pro objem budoucí výstavby je koeficient podlažních 
ploch, výpočet hrubých podlažních ploch a následný výpočet podlažnosti. Platný územní 
plán uvažuje v území o zhruba 1 750 nových bytových jednotkách. V souladu s tímto 
dokumentem nová zástavba svou výškou a objemem plynule naváže na novější zástavbu 
v Karlíně a okolí. Výstavbu v území Rohanského ostrova kromě pravidel vyplývajících 
z územního plánu a stavebních předpisů Prahy dále podrobněji reguluje urbanistická 
studie z roku 2018 od architekta Pavla Hniličky. Tato studie s regulačními prvky pro oblast 
Rohanského ostrova stanovuje základní urbanistické rozvržení jednotlivých stavebních 
bloků, specifikaci uličních čar a maximální podlažnost.

The most significant rules and indicators for the volume of future construction are floor 
area coefficient, gross floor area and subsequent flooring calculations. The current 
zoning plan anticipates roughly 1,750 new housing units in the area. In accordance with 
this document, the height and volume of new construction will match that of the newer 
buildings in Karlín and its surroundings. In addition to the rules set forth in the zoning plan 
and Prague’s building regulations, development on Rohan Island will also be regulated 
in greater detail by the zoning study of 2018 by architect Pavel Hnilička. This regulatory 
plan for Rohan Island establishes the basic urban layout of individual blocks of buildings 
and specifies street lines and maximum floor levels.
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Umístění stavebních bloků nově vznikající městské čtvrti navazuje na okolní uliční síť. 
Urbanistická studie počítá s plynulou návazností pojízdných ploch, pěší zónou i oblastí 
určených pro parkové či rekreační účely. Už existující cyklotrasa poslouží k vytvoření 
nové pobřežní promenády s cyklostezkou. Ulice Rohanské nábřeží bude v území dále plnit 
důležitou roli kapacitní tranzitní komunikace mezi Karlínem a Libní. Vedle vzniku sedmi 
nových ulic dojde k prodloužení stávajících ulic Šaldovy, Kaizlovy sady a Za Invalidovnou. 
Prodloužení Urxovy ulice umožní v budoucnu postavit nový most mezi Karlínem 
a Holešovicemi, který zlepší fungování jak tranzitní, tak veřejné dopravy. Nově vznikající 
lávka HolKa (Holešovice–Karlín) pak přispěje ke zpřístupnění ostrova Štvanice a propojení 
cyklistické dopravní sítě mezi Žižkovem a Trojou.

The location of blocks of buildings in the newly emerging neighbourhood is based on the 
surrounding road network. The regulatory plan envisages smooth continuity between 
roads, pedestrian zones, parks and recreation areas. The current cycling path will serve 
to create a new riverside promenade and cycling path. Rohanské nábřeží will serve an 
important role as the major street connecting Karlín and Libeň. In addition to the creation 
of seven new streets, the current streets Šaldova, Kaizlovy sady and Za Invalidovnou 
will be extended. In the future, extending Urxova Street will make it possible to build 
a new bridge between Karlín and Holešovice, which will improve both traffic and public 
transportation. The new HolKa (Holešovice-Karlín) footbridge will improve access to 
Štvanice Island and connect the cycling paths of Žižkov and Troja.
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Nová městská zástavba s sebou zákonitě přináší také přírůstek nových obyvatel. 
V případě Rohanského ostrova jde na území 33 ha přibližně o 3 800 osob v 1 750 bytových 
jednotkách. Současně s tím se počítá se vznikem až 5 500 pracovních míst. Z hlediska 
fungování města je zde potenciál na dosažení ideální průměrné hustoty moderní městské 
čtvrti, která činí 100 obyvatel na hektar. K nejhustěji zalidněným lokalitám v Praze patří 
například Vinohrady (220) nebo Vršovice (320). Ideální hustotě se blíží třeba Kobylisy 
(110), naopak okrajové části, jako jsou např. Nová Dubeč nebo Slivenec, mají hustotu pouze 
25 obyvatel na hektar. Průměrná hustota zalidnění je pak v Praze v porovnání s jinými 
evropskými městy velmi malá – pouhých 24 obyvatel na hektar.

The new urban development will necessarily bring with it an increase in new residents. 
At Rohan Island, this will be approximately 3,800 people in 1,750 apartment units over 
an area of 33 ha. The creation of up to 5,500 jobs is also expected. With respect to city 
function, this is the ideal density for a modern urban neighbourhood with 100 residents per 
hectare. The most densely populated neighbourhoods in Prague include Vinohrady (220) 
and Vršovice (320). Kobylisy, however, is close to ideal (110), while areas on the periphery 
such as Nová Dubeč and Slivenec have a density of only 25 residents per hectare. 
Compared to other European cities, the average population density in Prague is quite 
low at 24 residents per hectare. 
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Současný stav parkovacích stání v řešeném území odpovídá jeho stavebně -historickému 
vývoji. V části, která navazuje na starší zástavbu Karlína, je parkování řešeno převážně 
pomocí podélného či kolmého stání na povrchu. Novější zástavba pak již bude disponovat 
velkokapacitním parkováním umístěným v podzemním garážovém stání. Počet parkovacích 
stání je pro každou pražskou lokalitu striktně vázán výpočtem podle nových Pražských 
stavebních předpisů – v případě výstavby na Rohanském ostrově dojde ke zdvojnásobnění 
počtu stávajících povrchových stání na 1 170. Tomu bude uzpůsoben uliční profil nových či 
prodloužených ulic, což v praxi mj. znamená absenci příliš vysokých obrubníků. Zbylý počet 
potřebných parkovacích stání pak bude dle potřeby řešen jako podpovrchové stání.

The current state of parking in the area corresponds to its historical development. In 
areas near the older buildings in Karlín, parking is mainly on the street along the curb 
or diagonally. Newer development will provide large-capacity parking in underground 
garages. The number of parking spaces in every Prague neighbourhood is strictly linked 
to the calculations for new Prague building regulations. Development on Rohan Island 
will double its current number of surface parking spaces to 1,170. This will be taken into 
account by the street profile of new or extended streets, which in practice means no 
high curbs. The remaining number of necessary parking spaces will be underground as 
needed.
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Jedním ze základních předpokladů fungující a prosperující městské čtvrti je odpovídající 
rozmanitý parter, který je aktivní od brzkých ranních až do večerních hodin. Právě ten tvoří 
potenciál vzniku rozsáhlé nabídky obchodních služeb a veřejné vybavenosti dostupné 
obyvatelům v blízkosti jejich bydliště. Po vzoru charakteru stávající zástavby jsou i v novém 
regulačním plánu vedle uličních čar nových stavebních bloků zakotveny také pozice pro 
aktivní parter. S většinou budoucího parteru se počítá po celé délce fasád ulice Rohanské 
nábřeží. Dojde tak k zásadnímu oživení nejdůležitější tranzitní komunikace v dané lokalitě. 
Další aktivní parter se předpokládá v návaznosti na nově plánovanou pěší zónu a pobřežní 
promenádu s cyklostezkou.

One of the basic prerequisites for an urban neighbourhood to function and prosper is 
to have sufficiently vibrant street life, active from early morning to the evening. Vibrant 
street life creates the potential for an extensive array of commercial services and public 
amenities for residents within walking distance. In addition to laying out streets for new 
blocks of buildings, the new regulatory plan also aims to promote active street life based 
on existing development. Most shops at street level will be along the entire length of 
Rohanské nábřeží. This will fundamentally revive the most important transit artery of the 
area. Another area for active street life will be the newly planned pedestrian zone, riverside 
promenade and cycling path.
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Hlavní rekreační plochy na Rohanském ostrově jsou nyní reprezentovány golfovým 
hřištěm u Libeňského mostu a parkem mezi ulicemi Rohanské nábřeží a Sokolovskou. 
Nejbližšími rekreačními plochami v sousedství řešeného území jsou park na Karlínském 
náměstí, Kaizlovy sady, Lyčkovo náměstí, park před Invalidovnou a dále pak sportovní 
zařízení na ostrově Štvanice a mezi ulicemi Nekvasilovou a U Sluncové. Během rozvoje 
oblasti Rohanského ostrova se počítá s budováním nových rekreačních ploch. Z nynějších 
více než 70 tis. m² dojde k navýšení zhruba na 160 tis. m². Velkou část těchto ploch 
bude tvořit Rohanský park rozpínající se po celé ploše fyzického ostrova, který vznikne 
po rozsáhlých terénních úpravách při budování říčního kanálu.

The main recreation areas on Rohan Island are currently the golf course near Libeň 
Bridge and the park between Rohanské nábřeží and Sokolovská streets. The closest 
recreation areas near the site are the park at Karlín náměstí, Kaizlovy sady and Lyčkovo 
náměstí, the park in front of Invalidovna, and the athletic facilities on Štvanice Island 
and between Nekvasilová and U Sluncové streets. Development on Rohan Island calls 
for the construction of new recreation areas and increasing recreation space from the 
current 70,000 m² to roughly 160,000 m². A large part of this will consist of Rohan Park, 
stretching along the entire length of the physical island created after landscaping and 
the construction of the river channel.
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Školy jsou nutnou součástí fungující a živé městské čtvrti. Zásadní zvýšení počtu 
obyvatel v oblasti Rohanského ostrova si vynutí změny také na této úrovni místní 
občanské vybavenosti. Proto urbanistická studie z roku 2018 jasně vymezuje prostor, 
kde má vzniknout budova nové základní školy. Tato stavební parcela je součástí více 
etapového projektu Rohan City, jenž operuje s územím téměř 200 tis. m². Svým objemem 
zástavby tedy nejvýrazněji ovlivní uvažovaný budoucí počet školáků. Podoba, kapacita 
a konkrétní náplň školské budovy by měly vzejít z detailnějších analýz strategie vývoje 
lokality. Případná příprava architektonické soutěže, způsob financování této stavby 
a konečná sestava jednotlivých subjektů podílejících se na jejím plánování a výstavbě bude 
předmětem dalších diskuzí mezi městem, městskou částí a soukromým investorem.

Schools are a necessary part of a functioning and vibrant urban neighbourhood. The 
significant increase in resident numbers in the Rohan Island area will also force changes 
in the local school system. For this reason, the 2018 zoning study clearly designates 
an area for the construction of a new elementary school. This building lot is part of the 
multi-stage Rohan City project covering an area of nearly 200,000 m². In terms of volume, 
this development will most significantly impact the future number of schoolchildren. The 
design, capacity and specific function of the school building should be based on a detailed 
analysis of the local development strategy. The eventual preparation of an architectural 
competition, manner of financing the building and final selection of the individual subjects 
to take part in its planning and construction will be the subject of future discussion 
between the city, city districts and private investors.

 MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 STŘEDNÍ ŠKOLA
 BUDOUCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 NURSERY SCHOOL
 PRIMARY SCHOOL
 SECONDARY SCHOOL
 FUTURE PRIMARY SCHOOL
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Současné městské plánování musí stále více brát v potaz dopady probíhajících 
klimatických změn na život ve městě. Hlavní město Praha disponuje regulačními nástroji, 
kterými může zásadně ovlivnit podíl zelených ploch určených pro výsadbu stromů v nově 
vznikající městské struktuře. Nejinak tomu bude i v případě rozvoje Rohanského ostrova. 
V nové uliční síti bude vysazeno více než 600 stromů. Tyto aleje vzrostlých stromů doplní 
parkové plochy, z nichž se ta nejrozsáhlejší bude nacházet na novém ostrově. Podoba 
a využití tohoto ostrovního parku se bude odvíjet od realizace nového říčního kanálu 
a bude vycházet z výsledků architektonické soutěže, kterou plánuje hl. m. Praha vyhlásit 
již příští rok.

Current municipal planning must increasingly consider the impact of ongoing climate 
change on life in the city. Prague possesses the regulatory tools that can fundamentally 
affect how much green space is designated for the planting of trees in the newly emerging 
urban structure. The development of Rohan Island is no exception. More than 600 trees 
will be placed along the new roads. These alleys of adolescent trees will be complemented 
by park areas, the most extensive being on the new, future island. The design and use of 
this island park will depend on the new river channel and be based on the results of the 
architectural competition the city plans to announce next year.
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Stoletá voda, která zasáhla Prahu v létě roku 2002, dopadla obzvlášť ničivě právě na 
oblast Karlína. Na celkových majetkových škodách způsobených těmito povodněmi 
v České republice se tato lokalita podílela téměř desetinou. Následovala demolice zhruba 
25 staveb, které byly vzhledem k nestabilnímu podloží neopravitelné. V reakci na tyto 
záplavy byl následně zrychlen proces budování protipovodňových opatření hlavního města. 
V současné době je tato ochrana zabezpečena jak pevnými zábranami, tak strategicky 
rozmístěným systémem mobilních stěn. Nově plánovaný kanál nejen vrátí Rohanu jeho 
původní fyzickou podobu ostrova, ale spolu se snížením úrovně terénu přispěje k navýšení 
objemu říčního koryta a při zvýšené hladině Vltavy k bezpečnější situaci v centru Prahy.

The hundred-year flood that hit Prague in the summer of 2002 was particularly 
destructive to the Karlín area. This location accounted for nearly one-tenth of the total 
property damage caused by the flood in the Czech Republic. Around 25 buildings were 
subsequently demolished because their foundations could not be repaired because of 
unstable subsoil. In response to this flood, the process of constructing flood protection 
measures for the city was accelerated. At present, flood protection consists of both solid 
barriers and a strategically placed system of mobile walls. The newly planned channel 
will not only physically restore Rohan as an island, but by lowering the terrain level it will 
increase the floodplain’s volume and thereby protect the city centre in the event of rising 
water levels on the Vltava.

 PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ
 ROZLIV Q2002
 ROZLIV Q2013
 ROZLIV STOLETÉ VODY
 ROZLIV PADESÁTILETÉ VODY
 ROZLIV DVACETILETÉ VODY
 ROZLIV PĚTILETÉ VODY

 FLOOD CONTROL MEASURES 
 RIVER FLOODING Q2002
 RIVER FLOODING Q2013
 RIVER FLOODING 100-YEAR-FLOOD
 RIVER FLOODING 50-YEAR FLOOD
 RIVER FLOODING 20-YEAR FLOOD
 RIVER FLOODING 5-YEAR FLOOD
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Pražany takřka zapomenutá oblast Rohanského ostrova patří dnes k územím s největším 
rozvojovým potenciálem. Řešené území není jedinou částí této lokality, kde probíhá či 
se v budoucnu plánuje urbanistický rozvoj. V širším okolí ostrova se v tuto chvíli nachází 
několik velkých projektů financovaných z veřejných zdrojů. Jde zejména o revitalizaci 
ostrova Štvanice, rekonstrukci Negrelliho viaduktu a úpravu celého pravého břehu Vltavy. 
Tyto projekty jsou dále doplněny o řadu záměrů soukromých investorů, které z velké 
části představují novou bytovou výstavbu spojenou s administrativně -obchodní funkcí 
a občanskou vybaveností.

Somewhat forgotten by Praguers, Rohan Island today is an area with great development 
potential. The area in question is only part of a broader location where urban development 
is underway or planned for the future. Several large, publicly funded projects are currently 
underway in the island’s broader surroundings. These include revitalization of Štvanice 
Island, reconstruction of the Negrelli Viaduct and renovation of the entire right bank of 
the Vltava. These projects are complemented by several private investment projects, 
predominantly new housing construction combined with offices and commercial space 
and civic amenities.

01 LIBEŇSKÝ MOST
02 LÁVKA HOLKA
03 NEGRELLIHO VIADUKT
04 ROHANSKÝ OSTROV
05 ROHAN CITY
06 RUSTONKA
07 BYTOVÝ DŮM INVALIDOVNA
08 BLOK SOKOLOVSKÁ
09 CROSS POINT KARLÍN
10 KARLÍNSKÉ VÝHLEDY
11 OSTROV ŠTVANICE
12 POLYFUNKČNÍ DŮM BATT

13 OBJEMOVÁ STUDIE INVALIDOVNA
14 BYTOVÝ DŮM ČECHIE
15 ZÁSTAVBA OKOLÍ METRA INVALIDOVNA
16 OBYTNÝ SOUBOR SLUNCOVÁ
17 APARTMÁNOVÝ HOTEL
18 BLOCK B
19 PALÁC PRAGA
20 DOSTAVBA PERNEROVA
21 ZA POŘÍČSKOU BRANOU
22 KONFERENČNÍ CENTRUM HOTELU HILTON
23 PORT KAROLÍNA
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Transformace takto rozsáhlé lokality nenastane ze dne na den. Během roku 2020 bude 
dokončena právě probíhající stavba projektu Rustonka II a rekonstrukce Negrelliho 
viaduktu. Do dvou následujících let lze uvažovat o realizaci bytových domů Port Karolína, 
Invalidovna, Karlínské výhledy a o první etapě bloku administrativních budov mezi ulicemi 
Rohanské nábřeží a Sokolovskou. Kolem roku 2024 můžeme počítat s druhou fází 
a projektem pěší lávky HolKa. Během stejného roku budou pravděpodobně dokončeny 
také projekty Rustonka Court, Cross Point Karlín a první část více etapového projektu 
Rohan City. Další jeho etapa pak v roce 2028. Následující etapy projektu Rohan City spolu 
s projekty Rohanského parku a případného nového mostního propojení Karlína a Holešovic 
lze s největší pravděpodobností očekávat v rozmezí let 2030–2040.

The transformation of such a large area will naturally not take place overnight. 
Construction currently underway on the Rustonka II project and reconstruction of the 
Negrelli Viaduct should be completed in 2020. In the next two years, the Port Karolína, 
Invalidovna, and Karlínské výhledy apartment buildings should be completed, along with 
the first stage of the office building complex between Rohanské nábřeží and Sokolovská 
streets. Around 2024, we can expect the second stage and the HolKa footbridge project. 
During this year, the Rustonka Court and Cross Point Karlín projects will also likely be 
completed, along with the first part of the multi-stage Rohan City project. The next stage 
will then be conducted in 2028. The subsequent stages of the Rohan City project and the 
Rohan Park project as well as the possible bridge connecting Karlín and Holešovice can 
most likely be expected between 2030 and 2040

 PŘEDPOKLAD PRŮBĚHU VÝSTAVBY
 2020—2050

 ANTICIPATED COURSE OF CONSTRUCTION
 2020—2050
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