
DOPRAVA

SILNIčNÍ dOPRAVA

Nosná západo-východní dopravní osa území je tvořena komunikací Rohanské nábřeží, do budoucna se 
počítá s jejím porodloužením (Pobřežní III) navazujícím na východě na ulici Voctářovu.

VEŘEJNÁ HROMAdNÁ dOPRAVA

METRO
Území protíná trasa metra B a nachází se zde stanice metra Křižíkova, Invalidovna a Palmovka.

TRAMVAJE
Tramvajová trať skrz území je vedena po Sokolovské ulici.

AUTOBUSY
Po Rohanském nábřeží jsou vedeny trasy dálkových spojů ve směru na severovýchodní Čechy. Městská 
hromadná autobusová doprava je pro dané území zanedbatelná. Důležité trasy jsou obslouženy tramvajemi 
nebo metrem.

VOdNÍ TOKY

Tok řeky Vltavy je od řešeného území nové výstavby Rohan city oddělen koridorem klidové oblasti mezi 
jižním břehem a linií protipovodňové ochrany. Na pravém břehu se předpokládá zřízení přístavišť pro 
osobní lodní přepravu.

ŽELEZNIčNÍ dOPRAVA

Nemá pro řešené území podstatný význam.

CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ dOPRAVA

Hlavní pěší a cyklistické trasy sledují záměr návrhu územního plánu na propojení pravobřežní trasy podél 
Vltavy s trasami podél Rokytky, na levý břeh Vltavy a na Žižkov. Pro nově vzniklé území je podstatné 
řešení propojení pěší a cyklistické trasy Karlín - Žižkov (Žižkovský tunel) a vytvoření trasy po linii 
protipovodňovové ochrany na břehu Vltavy.
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Obr. Stav přípravy a výstavby Městského okruhu 

 
Zdroj: ÚRM, 2012 

Postupně realizovaný Městský okruh by po svém dokončení měl dosahovat délky cca 32,5 km. V současné 
době je zprovozněno 54 % délky této komunikace, tj. jižní část v úseku Rybníčky – Barrandovský most 
a západní část v úseku Barrandovský most – Malovanka. Chybí severní a východní část Městského okruhu, 
tj. cca 46 % jeho celkové délky. Severní část Městského okruhu je v současné době v úseku Malovanka – 
Pelc Tyrolka (s raženými tunely pod Stromovkou) ve výstavbě. Technické řešení úseků Pelc Tyrolka – 
Balabenka a Balabenka – Rybníčky je v současné době ve sledované trase variantní a bude se upřesňovat.  

Zprovoznění Městského okruhu by mělo vytvořit lepší předpoklady k výraznějšímu omezení současných 
parametrů tzv. severojižní magistrály, která by v budoucnu měla mít charakter městské třídy s odpovídající 
kvalitou parteru zejména v oblasti Pankráce, centra města a Holešovic.  

Jižní část Městského okruhu (tzv. Jižní spojka) spolu s ul. K Barrandovu a Štěrboholskou radiálou 
představují nejvýznamnější západovýchodní komunikační spojení v Praze. Návrhové parametry jižní části 
Městského okruhu v uspořádání směrově dělené vozovky se třemi průběžnými jízdními pruhy pro každý 
dopravní směr, s mimoúrovňovými křižovatkami, umožňují převádět velké dopravní zatížení i při dosavadní 
absenci velké části Pražského okruhu. Zprovozněním jižní části Pražského okruhu a odvedením tranzitní 
těžké nákladní automobilové dopravy přes Spořilov a Jižní Město na nově zprovozněné úseky Pražského 
okruhu se situace na Jižní spojce v Krčském údolí změnila, uvolněná kapacita byla využita osobní 
automobilovou dopravou. Vlivem upravené trasy pro tranzitní automobilovou dopravu (která je přizpůsobena 
nově otevřeným úsekům Pražského okruhu) nastala však velmi nepříznivá situace ve Spořilovské ul. 
v prostoru sídlištní zástavby Spořilova a v Brněnské ul. v prostoru Jižního Města. Tento nepříznivý stav 
způsobuje absence východní části Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy – stavby č. 511 
v úseku Běchovice – D1), kam bude tranzitní doprava převedena. Zprovoznění chybějících úseků Pražského 
okruhu je naléhavé v zájmu zlepšení nepříznivé provozní situace na komunikační síti hlavního města, kde 
vlivem jejího značného dopravního zatížení dochází k dopravním kongescím. 

Obr. Stav přípravy a výstavby Pražského okruhu  

 
Zdroj: ÚRM, 2012 

Výraznou změnu s pozitivními dopady na komunikační systém města přinese zprovoznění Pražského okruhu 
v trase převážně na okraji hlavního města. Pražský okruh by po svém dokončení měl měřit necelých 83 km. 
Dosud zprovozněné úseky v rozsahu 41,3 km představují cca 50 % celkové délky okruhu. S ohledem na 
velký nárůst automobilové dopravy znamená současná absence značné části Pražského okruhu citelný dluh 
státu vůči Praze, který se negativně projevuje na stávající komunikační síti hlavního města. Pražský okruh 
po svém dokončení převede vůči městu tranzitní automobilovou dopravu, umožní rozvést vnější zdrojovou 
a cílovou dopravu po obvodě Prahy a zčásti umožní rovněž realizaci některých vnitroměstských dopravních 
vztahů mezi okrajovými částmi Prahy. V současné době jsou v provozu západní a jižní část Pražského 
okruhu v úseku Ruzyně – Řepy –Třebonice – Slivenec – Lahovice – Vestec – D1 u Dobřejovic a východní 
úsek Pražského okruhu Horní Počernice – Běchovice. Výstavba Pražského okruhu musí být prioritou v rámci 
výstavby dálniční a silniční infrastruktury státu už proto, že na jedné straně přinese výrazný efekt ochrany 
Prahy před tranzitní automobilovou dopravou, zároveň Pražský okruh bude představovat spojovací článek 
pěti dálnic (D1, D3, D5, D8, D11), čtyř rychlostních silnic (R4, R6, R7, R10), silnic I. třídy (I/2,I/9, I/12) 
i dalších silnic nižších tříd v rámci západní části ČR a pražského regionu, které radiálně paprskovitě ze 
všech směrů k Praze směřují. Význam Pražského okruhu je prioritou i přes značnou investiční a technickou 
náročnost stavby. 

Velkým problémem navržených nových úseků celoměstsky významných komunikací je častý odpor občanů 
vůči jejich realizaci, přestože jsou čím dál více navrhovány s velkým rozsahem tunelů a po svém dokončení 
bude převážná část provozu na těchto komunikacích realizována pod povrchem. 
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ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY - PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA - 1:8000   DOPRAVA

TRAMVAJE AUTOBUSY VLAKY METRO B METRO C
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DOPRAVA DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ - 1:3000

SBĚRNÉ KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE PARKOVACÍ STÁNÍOBYTNÉ ZÓNYTRAMVAJOVÁ LINKA



PLOCHY ZELENĚ - 1:3000 ZELEŇ
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HRANICE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ ZELEŇ CELOMĚSTSKÉHO VÝZNAMU LOKÁLNÍ ZELEŇ

ZELENÝ 
OSTROV

ZELENÝ 
MOST

ZELENÝ 
MOST
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HRANICE ROZVOJOVÉHO ÚZEMÍ HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN     PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN - 1:5000



FUNKČNÍ PLOCHY A JEJICH VÝHLEDOVÉ ŘEŠENÍ - 1:5000 (studie počítá se změnou územního plánu) FUNKČNÍ ROZBOR
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SMÍŠENÉ FUNKCE

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKTY

SPORTOVNÍ OBJEKTY

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

VÝROBNÍ PLOCHY

BYTOVÉ DOMY

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

OBCHODNÍ PLOCHY
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OKOLNÍ VLIVY

NAdMOŘSKÁ VÝŠKA

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 185,75 m n. m. a 189,15 m n. m.

VLASTNICKÉ POMĚRY

Řešené území se nachází na pozemcích společnosti Konsorcium Rohan (většinový podíl vlastní společnost 
Sekyra Group), která odkoupila 20 ha rozvojového území Rohanského ostrova.

POVOdNĚ

Území Rohanského ostrova bylo v minulosti řečištěm Vltavy. Karlín byl několikrát zasažen povodněmi, 
naposledy v roce 2002. Následně byla v roce 2006 vybudována protipovodňová ochrana Karlína a Libně.

GEOLOGICKÉ POMĚRY A ZAKLÁdÁNÍ

Vzhledem ke značné proměnlivosti pokryvných útvarů a velké mocnosti historických navážek (např. zavezené 
„slepé“ rameno Vltavy ) a relativně mělkému výskytu podzemní vody, jsou základové poměry klasifikovány 
jako složité. Objekty lze zakládat plošně – na pasech a desce v úrovni navážek s nízkou únosností, která 
bude muset být podrobně ověřena terénními zkouškami (nebezpečí rozdílného sedání) nebo hlubinně. Na 
velkoprůměrových pilotech s variantou vetknutí až do navětralých bridlic o délce cca 12 až 15 m nebo na 
plovoucích pilotech se špickou pilot ve fluviálních šterkopískových sedimentech. Zde lze doporučit nejen 
betonové, ale i štěrkové piloty nebo tryskovou injektáž s délkou jen 3 až 5 m.
(dle podkladů Realizační studie Sekyra Group)

RAdON

Sledované území lze klasifikovat předběžně nízkým radonovým indexem. Nelze však vyloucčt, že zejména v 
místech zavezeného říčního ramene by mohl být zjištěn střední radonový index.

OMEZENÍ VÝŠKOVÝCH STAVEB

Řešené území se nachází v oblasti se zákazem výškových staveb, tj. staveb, které by svou výškou překračovaly 
výškovou hladinu dané lokality.

HLUK

Viz. následující obrazová příloha.

HISTORICKÉ �E�IŠT� VLTAVYNTS @A3
PLS ... 2 013

HRANICE �EŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA:

Území Rohanského ostrova bylo v minulosti řečištěm Vltavy

Povodeň 2002 - Sokolovská ulice

Historické řečiště Vltavy



KOORDINAČNÍ SITUACE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - 1:1000 OKOLNÍ VLIVY
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OKOLNÍ VLIVY        HLUKOVÁ STUDIE - 1:4000
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HLUKOVÁ STUDIE - 1:4000 OKOLNÍ VLIVY
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SILNÉ STRÁNKY

- návaznost na řeku

- velmi dobrá dopravní dostupnost autem i městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaje)

- rozrůstající se nová moderní čtvrť v těsné blízkosti centra Prahy

- pěší dostupnost veřejné vybavenosti, služby, rekreace i MHD

SLABÉ STRÁNKY

- momentálně zanedbaná lokalita typu brownfield

- hluk z automobilové dopravy

- horší podmínky pro zakládání staveb

HROZBY

- pokud by při povodních neobstály protipovodňové zábrany, možnost zaplavení území vodou

- při nedořešení lokality komplexně jako celku, hrozba nehezkého okolí

- navržení pouze drahého bydlení a luxusních administrativních budov

PŘÍLEŽITOSTI

- vytvoření nové městské lokality s kvalitním bydlením u řeky a s novými administrativními plochami

- přiblížení města vodě

- vznik rekreačních a sportovních ploch pro volnočasové aktivity

- propojení městské zeleně nově navrhovaného Zeleného ostrova s parky v Karlíně a v Libni

- vhodná lokalita pro navržení objektu typu solid s maximálním využitím ideální kombinace funkcí

- vznik přístaviště pro osobní lodě

- vytvoření nových cyklostezek

S
O

W
T

SWOT ANALÝZA



1:3000 OBRAZ MÍSTA
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VÝKRES ANALÝZ 1:3000

M



1:3000 VÝKRES POTENCIÁLŮ
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ZÁVĚR

V rámci projektu realizační studie společnosti Sekyra Group je nově navržené území rozčleněno do pěti částí, 
resp. „zón“ A-E (viz. výkres na protilehlé straně).

A a B

Zóny A a B lze chápat jako rezidenční celky. Administrativní funkce je navržena v podobě a rozsahu vycházející 
z nutnosti vytvořit koncepční protihlukovou bariéru, chránící rezidenční objekty druhého a třetího plánu před 
hlukovou zátěží z frekventované ulice Rohanské nábřeží. Původní zamýšlená čistě liniová administrativní 
zástavba je ve výsledku korigována do struktury, která se prolíná s bytovými objekty, společně s nimi vytváří 
blokovou strukturu prvního plánu a zároveň kapacitně reaguje na požadavky realitního trhu kancelářských 
budov.

C a d

Zóny C a D s vazbami na metro B - stanici Invalidovna a připravovaný objekt polyfunkčního centra Rustonka, 
jsou z hlediska pohybu obyvatel a jím generovaných komerčních aktivit v podobě obchodů, restaurací, služeb, 
sportovních i kancelářských objektů nejdynamičtější částí území, jeho sociálně obchodním centrem i bránou 
do rekreační oblasti Zeleného ostrova. 

Význam předkládané tzv. alternativní varianty spočívá zejména ve funkční a prostorové reorganizaci této 
důležité centrální části řešeného území oproti současnému územnímu plánu se záměrem nepromarnit její 
urbánní - městotvorný potenciál s navazující navrženou pěší zónou, korzem na nábřeží s restauracemi, 
zelenými lázněmi, vodními kaskádami, cyklostezkou a dalšími rekreačně sportovními aktivitami. Dochází 
zde ke zvýraznění funkce smíšené a rezidenční s tím, že sportovně rekreační aktivity (navrhované v platném 
územním plánu) jsou reorganizovány či přemístěny do zájmového území Zeleného ostrova.

d a E

Urbanistická struktura smíšené zóny D se rozvolňuje směrem do zelených ploch sportovně rekreační a 
parkové zeleně, která je v návaznosti na celoměstský systém zeleně paralelní - zelenou bránou do rekreační 
oblasti „Zeleného ostrova“. Tato brána je v nejsevernější části území uzavřena rezidenční zónou E, s funkční 
strukturou analogickou se zónami A a B.
(dle realizační studie Sekyra Group)

=> Vybrané území je z hlediska plánovaného rozvoje Rohanského ostrova ideálním místem pro navržení 
objektu typu solid. Z provedených analýz vyplývá, že by se lokalita Karlína měla do budoucna proměnit v 
novou moderní čtvrť s residenčním bydlením a administrativními objekty. Nová výstavba se zatím nachází 
hlavně v severozápadní části Karlína na Rohanském nábřeží či v místě stanice metra Invalidovna. 

Řešený pozemek se nachází při frekventované komunikaci Rohanské nábřeží, tudíž je nutné počítat z této 
strany s větší hlukovou zátěží. Naopak směrem na severozápad se pozemek otáčí k řece a do prostoru 
plánovaného Zeleného ostrova s klidovou rekreační a sportovní zónou. Z místa je velmi dobrá dostupnost 
na metro a na tramvaj. Parcela má dobrý předpoklad pro vytvoření živého městského bloku s mixem funkcí.

PODKLAD PRO STAVEBNÍ PROGRAM

Cílem diplomové práce bude navrhnout objekt typu solid velikosti městského bloku. Pro vyznačené řešené 
území bude zpracována vlastní urbanistická studie a detailně dopracován bude objekt na určeném pozemku 
v jihozápadní části řešeného území.

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ:

Plocha řešeného území = 34 000 m2

HPP = 105 600 m2

KPP = 3,1

KZP = 0,36

ŘEŠENÝ POZEMEK:

Plocha řešeného pozemku = 8 700 m2

HPP = 28 000 m2

KPP = 3,2

KZP = 0,36

(koeficienty vypočteny dle urbanistické studie Sekyra Group)

SOLId - 3 VARIANTY STAVEBÍHO PROGRAMU:

1. ideální rozvržení funkcí
2. maximum administrativy
3.  maximum bydlení

 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ S HMOTAMI OBJEKTŮ DLE REALIZAČNÍ STUDIE SEKYRA GROUP - 1:2000

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ HRANICE POZEMKU

8 700 m2

4 000 m2

7 NP 7 NP

8 NP

6 NP

8 NP

6 NP
6 NP
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ + ČLENĚNÍ NOVĚ NAVRŽENÉHO ÚZEMÍ - 1:3000  

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

34 000 m2

A
B

C

D

E
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