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Okolí stanice metra Kolbenova v pražských 
Vysočanech prochází v posledních letech 
velmi intenzivní proměnou. Stovky bytů 
v plánovaných nebo již budovaných rezi-
denčních areálech zde nabízí řada velkých 
jmen, jako jsou AFI Europe, CPIPG, Skanska 
nebo YIT. Nabídku kancelářských ploch ve 
Vysočanech, která za tou rezidenční zatím 
pokulhává, rozšiřuje nyní developer Mount 
Capital o atypické kanceláře v nově rekon-
struované průmyslové hale E Factory v are-
álu bývalé Pragovky, který plánuje postupně 
přeměnit v novou městskou čtvrť pro něko-

lik tisíc lidí. Prvním nájemcem v objektu, je-
hož novou podobu navrhla architektonická 
kancelář TaK Architects, je umělecky zamě-
řená vysoká škola Prague City University. Za 
master plánem nové čtvrti stojí ateliér Pavel 
Hnilička Architects + Planners.

Konverzi průmyslového areálu bývalé to-
várny Praga o rozloze 22 ha u stanice metra 
Kolbenova v pražských Vysočanech odstarto-
val developer Mount Capital rekonstrukcí budo-
vy E Factory: rozlehlé industriální haly ve tvaru 
písmene E, která je situovaná poblíž hlavního 

vjezdu do areálu Pragovky z místní dopravní tep-
ny, ulice Kolbenova. Památkově chráněný ob-
jekt promění v převážně administrativní budovu 
s celkovou využitelnou plochou 27 000 m2, 
cílící svým charakterem především na nájemce 
z řad start–upů a kreativních společností z ob-
lasti umění, vzdělávání, technologií, reklamy 
a marketingu. Administrativní prostory o rozloze 
13 500 m2 ve dvou vyšších patrech čtyřpodlaž-
ního objektu doplní umělecké ateliéry, v parteru 
pak obchody, kavárna a umělecká galerie. Podle 
developera se nejedná o kanceláře korporátní-
ho typu: zachovány zůstanou vyšší světlé výšky 

E FACTORY MÁ PRVNÍHO NÁJEMCE
Rekonstrukce průmyslové haly startuje proměnu 
browfi eldu Pragovky v novou čtvrť

Developer Mount Capital zahájil rekonstrukci průmyslové haly E Factory (27 000 m2) v brownfi eldu někdejší továrny Praga v Praze 9 – Vysočanech.
Prvním nájemcem budovy je umělecky zaměřená vysoká škola Prague City University ■ Architekt: TaK Architects
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The surroundings of the Kolbenova metro 
station in Prague-Vysočany have under-
gone a very intensive transformation in re-
cent years. Hundreds of fl ats in planned or 
already-built residential areas are off ered 
here by a number of big names such as AFI 
Europe, CPIPG, Skanska and YIT. The off er 
of offi  ce space in Vysočany, which is still 
lagging behind the residential space, is now 
being expanded by Mount Capital to include 
atypical offi  ces in the newly reconstruct-
ed E Factory industrial hall in the former 
Pragovka complex, which it is planning to 
gradually transform into a new urban district 

for several thousand people. The fi rst tenant 
in the building, whose new appearance was 
designed by the TaK Architects, is the artis-
tically-oriented Prague City University. Pavel 
Hnilička Architects + Planners are behind 
the master plan of the new neighbourhood.

The conversion of the industrial complex 
of the former Praga factory with an area 
of 22 ha by the Kolbenova metro station in 
Prague-Vysočany was begun by the develop-
er Mount Capital with the reconstruction of the 
E Factory building: the expansive E-shaped 
industrial hall, which is situated near the main 

entrance to the Pragovka complex from the lo-
cal traffic artery, Kolbenova Street. The listed 
object will primarily be transformed into an 
office building with a total usable area of 
27,000 m2, targeting mainly tenants from the 
ranks of start-ups and creative companies in 
the fields of art, education, technology, adver-
tising and marketing. The 13,500 m2 of office 
space on the two higher floors of the four-story 
building will be complemented by art studios, 
while on street level there will be shops, a café 
and an art gallery. According to the developer, 
these are not corporate-type offices: the high-
er headrooms of 4.5 to 7 m, typical industrial 

E Factory (27,000 m2), Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

E FACTORY HAS ITS FIRST TENANT
The reconstruction of the industrial hall begins the transformation 
of the Pragovka brownfi eld into a new neighbourhood
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4,5 až 7 m, typická industriální okna, odhalené 
konstrukce a další prvky. 

Práce na první fázi revitalizace E Factory, kte-
rá zahrnuje dva severnější prsty objektu, zahájili 
stavbaři BAK v květnu a developer nyní fi nalizuje 
nájemní smlouvu s prvním nájemcem: vysokou 
školou Prague City University, která si v budo-
vě pronajala 3 000 m2. Své sídlo najde v horním 
patře prostředního prstu, kde je zvýšená střecha, 
což vytváří prostor s výškou přes dvě patra. Do 
něj developer plánuje vložit mezanin s plochou 
zhruba 500 m2, který rozšíří užitnou plochu a spo-
lu s vnitřním schodištěm zatraktivní prostory 
univerzity. „Cílem bylo vytvoření auditoria, které 
se stane těžištěm této části budovy. Po obvodu 
vzniknou galerie se vstupy do učeben a v nižším 
podlaží do dílen,“ popisuje Marek Tichý z ate-
liéru TaK Architects, který je architektem rekon-
strukce. „Na dalších 2 500 m2 v prvním poschodí 
prostředního prstu vznikne tzv. ArtZone, která na-
váže na současnou roli Pragovky jako spontánně 

vzniklého hubu pro umělce.“ V parteru prostřední-
ho prstu počítá projekt ateliéru TaK Architects se 
vstupní lobby s recepcí, kavárnou a eventovým 
prostorem. Do vstupní haly povedou také oba 
hlavní vchody ze dvou zálivů mezi prsty Éčka. 

Náplň dalších dvou prstů E Factory bude do 
značné míry záviset na budoucích nájemcích. 
Dopředu je jasné zatím umístění umělecké ga-
lerie v parteru severního prstu přiléhajícího ke 
Kolbenově ulici. Dalším potenciálním nájemcem, 

kterého má Mount Capital pro budovu E Factory 
v hledáčku, je poskytovatel sdílených kanceláří, 
fi rma Scott Weber Workspace. Nejjižnější prst 
se dočká revitalizace ve druhé fázi rekonstrukce 
E Factory. Důvod rozdělení prací je podle deve-
lopera provozní: do nejjižnějšího prstu se zatím 
přesunula dnes již populární kavárna Pragovka 
Café a některé ateliéry a výstavní prostory.
 
S dokončením první fáze rekonstrukce E Factory 
počítá Mount Capital ve třetím kvartálu 2023, 
celkově by mělo být hotovo o rok později. Kdy 
se ale do objektu nastěhují první uživatelé, zatím 
není úplně jasné, protože developer podal podle 
sdělení jeho jednatele Petra Zimovjana žádost 
o změnu stavby před dokončením, mimo jiné 
kvůli záměru zabudovat mezanin do budoucího 
prostoru pro Prague City University. 
 
Nová čtvrť pro 8 tisíc lidí
Redevelopment celého areálu Pragovky pro-
běhne rovněž ve dvou etapách, z nichž prv-

Vizualizace: Pragovka – pobytové schody ■ Někdejší brownfi eld továrny Praga ve Vysočanech nahradí nová čtvrť se 3 000 pracovními místy a bydlením pro 5 000 lidí. První etapa 
revitalizace odstartovala rekonstrukcí průmyslové haly E Factory. Druhá, jižní etapa blíže k říčce Rokytce čeká na změnu územního plánu. Za urbanistickým masterplánem stojí
ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners (PHAP) ■ Developer: Mount Capital

E Factory, Praha 9 – Vysočany
Developer: Mount Capital
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windows, exposed structures and other ele-
ments will be preserved. 

In May, the builders of BAK began work on the 
fi rst phase of the revitalisation of E Factory, 
which includes the two northern fi ngers of the 
building, and the developer is now fi nalising the 
lease agreement with the fi rst tenant, Prague 
City University, which leased 3,000 m2 in the 
building. It will fi nd its headquarters on the upper 
fl oor of the middle fi nger, where there is an el-
evated roof, which creates a space with a height 
of over two fl oors. The developer plans to insert 
a mezzanine with an area of about 500 m2 into 
it, which will expand the usable area and, to-
gether with the internal staircase, will make the 
university spaces more attractive. “The goal was 
to create an auditorium that will become the fo-
cal point of this part of the building. A gallery will 
be built around the perimeter with entrances to 
classrooms and, on the lower fl oor, into work-
shops,” described Marek Tichý from the studio 
TaK Architects, which is the architect of the 
reconstruction. “An ‘ArtZone’ is being created on 
another 2,500 m2 on the fi rst fl oor of the middle 
fi nger, which will build on Pragovka’s current role 
as a spontaneously-created hub for artists.” On 
the ground fl oor of the middle fi nger, the studio 
TaK Architects is planning an entrance lobby with 
a reception, café and event space. Both main en-
trances from the two bays between the fi ngers of 
the ‘E’ will also lead to the entrance hall. 

The fi lling of the other two fi ngers of E Factory 
will largely depend on future tenants. So far, the 
placement of an art gallery on street level in the 
northern fi nger adjacent to Kolbenova Street is 
clear in advance. Another potential tenant that 
Mount Capital has in its sights for E Factory is the 
shared offi  ce provider Scott Weber Workspace. 
The southernmost fi nger will be revitalised in the 
second phase of the reconstruction of E Factory. 
According to the developer, the reason for the 
division of the work is operational: the popular 
Pragovka Café and some studios and exhibition 
spaces have moved to the southernmost fi nger 
for the time being.

Mount Capital has slated the completion of the 
fi rst phase of the reconstruction of E Factory for 
the third quarter of 2023, while the rest should be 
fi nished a year later. It is not yet clear, however, 
when the fi rst users will be moving into the build-
ing because the developer submitted a request 
for a change of the construction before comple-
tion, according to a communication from its ex-
ecutive director Petr Zimovjan, due in part to the 
intention to build the mezzanine into the future 
space for Prague City University. 

A new neighbourhood
for 8 thousand people
In addition to the reconstructed E Factory, the 
redevelopment of the entire Pragovka com-
plex will also take place over two phases, 
the fi rst of which, the northern phase, will also 
off er two buildings of student and short-term 
housing, a local landmark in the form of a listed 
factory chimney with a water tower and art work-
shop in the “Strojírna” building. Building permits 
are now being prepared for the revitalisation of 
this section, with the exception of the already 
implemented E Factory. According to architect 
Pavel Hnilička, whose architectural offi  ce Pavel 
Hnilička Architects + Planners (PHAP) is be-
hind the urban master plan of the whole area, 
the main square of the new neighbourhood, 
which will be enlivened by the design element in 
the form of the preserved above-ground metal 
construction of the original pipeline, will also be 
part of the northern phase. The authors of the 
design of future student housing buildings with 
an area of 6,000 m2 and other buildings focused 
on accommodation services that surround the 
original factory chimney are the architects from 
Schindler Seko. 

E Factory, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

E Factory, Prague 9 – Vysočany
Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects
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ní, severní, nabídne kromě zrekonstruované 
E Factory také dva objekty studentského a krát-
kodobého bydlení, místní dominantu v podobě 
památkově chráněného továrního komínu s vo-
dojemem a umělecké dílny v objektu tzv. Strojírny. 
Na revitalizaci této části, s výjimkou již realizované 
E Factory, se nyní připravují stavební povolení. 
Součástí severní etapy bude podle architekta Pavla 
Hniličky, jehož architektonická kancelář Pavel 
Hnilička Architects + Planners (PHAP) stojí za 
urbanistickým master plánem celého areálu, 
také hlavní náměstí nové čtvrti, které ozvláštní 
designový prvek v podobě zachované nadzem-
ní kovové konstrukce původního produktovodu. 
Autory designu budoucích objektů studentského 
bydlení o rozloze 6 000 m2 a další budovy zamě-
řené na ubytovací služby, které obklopí původní 
tovární komín, jsou architekti Schindler Seko. 

Druhá, jižní etapa orientovaná k říčce 
Rokytce čeká na změnu územního plánu; na 
území o rozloze 12 hektarů by měl vzniknout 
mix funkcí s převahou bydlení, doplněný ad-
ministrativou a živým parterem s obchody, 
službami, restauracemi, parkem, sportovišti, 
základní školou a školkou. Budoucí zástavbu 

charakterizuje architekt Pavel Hnilička jako ty-
picky urbánní, s blokovou strukturou a zelenými 
vnitrobloky. „Naším záměrem bylo vytvořit zde ži-
vou multifunkční čtvrť s bydlením pro 5 000 lidí 
a 3 000 pracovních míst,“ uvádí Hnilička.  

Změna územního plánu se podle sdělení jed-
natele Mount Capital Petra Zimovjana týká 
především zvýšení koefi cientu zastavěnosti 
z původních 180 000 m2 rezidenčních ploch na 
280 000 m2. Změna umožní postavit v jižní části 

Pragovky 5–6patrové domy, které svojí výškou 
respektují sousední městskou bytovou zástavbu 
ze 30. let. Dominantami jižní části Pragovky bu-
dou podle architekta Hniličky dvě památkově 
chráněné industriální haly, označené v pro-
jektu čísly 18 a 19. Před nimi naplánoval ateliér 
PHAP dvě menší náměstí. Říčku Rokytku bude 
lemovat zelený rekreační park s rybníkem 
a vybavením pro venkovní sportování a projekt 
rovněž počítá s rozšířením areálu lokálního rag-
byového klubu o tréninkové hřiště a moderní 
zázemí. Další menší park vznikne podél ulice 
U Vysočanského pivovaru. V jeho sousedství 
pak developer vyhradil pozemek o rozloze 
6 000 m2, na němž plánuje Praha 9 postavit vel-
kou základní školu. 

Vysočany lákají velké hráče
Pragovka je jedním z mnoha projektů, které se 
v oblasti Vysočan nyní realizují nebo připravují. Své 
plány na revitalizaci území u bývalého průmyslo-
vého areálu ČKD tu mají téměř všichni velcí hráči. 
Přímo naproti Pragovce u stanice metra Kolbenova 
připravuje společnost CPIPG rezidenční projekt 
Kolbenova Park a Cronesta zde nově rozvíjí zá-
měr bytového areálu Kolben Gate. V pokročilej-
ším stadiu výstavby jsou projekty přímo sousedící 
s Pragovkou – Čtvrť Emila Kolbena zde buduje 
Skanska, komplex Výhledy Rokytka již dokončila 
Cronesta, která jej před zahájením výstavby pře-

Nová čtvrť pro 8 000 lidí vyroste na území někdejší továrny Praga ve Vysočanech ve dvou etapách
Urbanistický masterplán: Pavel Hnilička Architects + Planners (PHAP)

Pragovka – centrální náměstí budoucí čtvrti ■ Zdroj: Pavel Hnilička Architects + Planners
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The second, southern phase toward the 
Rokytka Stream is waiting for a change of the 
zoning plan; on an area of 12 hectares, a mix of 
functions should be going up here, with a pre-
dominance of housing, complemented by 
offi  ces and a lively street level with shops, 
services, restaurants, a park, sports facilities, 
a primary school and a preschool. The future 
construction is characterised by architect Pavel 
Hnilička as a typically urban block-structure 
with green courtyards. “Our intention was to cre-
ate a living multifunctional neighbourhood with 
housing for 5,000 people and 3,000 jobs,” 
Hnilička said.  

According to the information from Mount Capital 
Executive Director Petr Zimovjan, the change 
in the zoning plan mainly concerns an increase 
in the plot ratio from the original 180,000 m2 of 
residential space to 280,000 m2. The change will 
make it possible to build 5 to 6-storey buildings 

in the southern part of Pragovka, so that their 
height respects the neighbouring urban residen-
tial buildings from the 1930s. The dominant fea-
tures of the southern part of Pragovka, according 
to Hnilička, will be two listed industrial halls, 
designated in the project as numbers 18 and 19. 
The atelier PHAP has planned two smaller 
squares in front of them. The Rokytka River will 
be lined with a green recreational park with 

a pond and facilities for outdoor sports, and the 
project also counts on the extension of the lo-
cal rugby club grounds to include a training fi eld 
and modern facilities. Another smaller park will 
be built along U Vysočanského pivovaru Street. 
In its vicinity, the developer then reserved a plot 
of 6,000 m2, on which Prague 9 plans to build 
a large primary school. 

Vysočany attracting big players
Pragovka is one of the many projects that are 
now being implemented or prepared in the area 
of Vysočany. Almost all the big players have their 
own plans to revitalise the territory at the former 
ČKD industrial site. Directly opposite Pragovka 
by the Kolbenova metro station, CPIPG is pre-
paring the residential project Kolbenova Park
and Cronesta is newly developing the project 
of the Kolben Gate residential complex here. 
The projects directly adjacent to Pragovka are in 
a more advanced stage of construction: Skanska 

Pragovka – a new city district for 8,000 people in Prague 9 – Vysočany ■ Masterplan: Pavel Hnilička Architects + Planners ■ Developer: Mount Capital

Pragovka – Industrial hall number 20 with a view
on the historical chimney
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vzala od developera Codeco. O 100 metrů dále od 
stanice metra vzniká několikafázový projekt Vivus 
Kolbenova developera Milana Šrejbera a na 
území někdejší dělnické zástavby u říčky Rokytky 
staví další dva projekty – Suomi a Lappi – deve-
loper YIT. Skupina AFI Europe, která vstoupila 
do lokality jako jedna z vůbec prvních, buduje na 
patnáctihektarovém území podél Kolbenovy ulice 
novou multifunkční čtvrť se 110 000 m2 kancelář-
ských, obchodních a ubytovacích ploch a 470 byty. 
V současnosti zde vznikají dva apartmánové domy 
se 640 jednotkami určenými k nájemnímu bydlení. 
Dominantou lokality je 75 metrů vysoká kancelář-
ská věž AFI City 1. Dalším hráčem v rozvojové 
oblasti Vysočan je developer Central Group s pro-
jektem Tesla Hloubětín, který má nabídnout víc 
než 1 500 bytů. Výraznější roli v bývalé průmyslové 
aglomeraci chce sehrát také městská část Praha 9, 
která plánuje u stanice metra Českomoravská vy-
tvořit nové centrum Vysočan s ústředním náměs-
tím Emila Kolbena. 
 
Pouhý výčet developerských záměrů, které se 
připravují nebo již budují na brownfi eldech v oko-

lí stanice metra Kolbenova naznačuje, že oblast 
Vysočan se po Smíchovu, Karlínu a Žižkovu stává 
další dynamicky rostoucí částí metropole. Značně 
zde ale převažuje rezidenční výstavba, v hledáč-
ku kancelářského developmentu se tato oblast 
v podobné míře zatím neuplatnila. „V prvním čtvrt-
letí letošního roku byla na Praze 9 dokončena ad-
ministrativní budova Harfa Business Center B 
investiční skupiny Kaprain s 25 200 m2 kanceláří,“ 
upřesnila Lenka Šindelářová z poradenské spo-
lečnosti 108 Agency. „Kromě projektu Pragovka je 
ve Vysočanech plánována výstavba dalších fází 
projektu AFI City developerské společnosti AFI 
Europe a v dlouhodobějším horizontu i příprava 
třetí fáze administrativní budovy Harfa Offi  ce Park 
u metra Českomoravská.“ O tom, že Vysočany na 
svou příležitost na kancelářském trhu stále čekají, 
svědčí také míra neobsazenosti. I přesto, že zde 
společnost Škoda AUTO podepsala ve třetím čtvrt-
letí pronájem o velikosti téměř 5 000 m2 v budově 
AFI City 1, který byl třetí největší transakcí v daném 
období, Praha 9 vykazuje podle statistik Prague 
Research Fora nejvyšší míru neobsazenosti 18 %, 
zatímco pražský průměr dosahuje 8,1 %.  

Areál Pragovky o rozloze 22 ha získal v roce 
2004 od fi rmy Prague Real britský a švýcarský 
kapitál prostřednictvím společnosti Creviston. 
Po odprodeji švýcarského podílu v roce 2015 
a změně vlastnické struktury pak Pragovka pře-
šla pod společnost Praga Centrum. Developer 
Mount Capital, který v ČR rozvíjí nemovitosti brit-
ské investiční skupiny Mount Capital European 
Real Estate, zahájil o dva roky později ve spolu-
práci se Státním fondem životního prostředí de-
kontaminaci areálu, na níž získal dotaci. V roce 
2020 se fi rma Creviston rozdělila na tři účelové 
společnosti: E Factory, pod kterou spadá rekon-
strukce stejnojmenné budovy, Pragovka, do níž 
byla převedena zbývající část území Crevistonu, 
a Pragovka Events, která nevlastní nemovitý 
majetek, ale zaměřuje se na pořádání kulturních 
akcí v lokalitě. V roce 2021 podal Mount Capital 
žádost o změnu územního plánu na druhou, jižní 
etapu revitalizace Pragovky na základě urbani-
stické studie zpracované ateliérem architekta 
Pavla Hniličky. Revitalizaci první fáze území za-
hájil developer v květnu 2022 rekonstrukcí budo-
vy E Factory.  

Pragovka, Praha 9 – Vysočany – nové náměstí před památkově chráněnou průmyslovou halou číslo 19 ■ Zdroj: Pavel Hnilička Architects + Planners
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is building Čtvrť Emila Kolbena here, Cronesta 
has already completed the Výhledy Rokytka
complex, which it took over from the developer 
Codeco before construction got underway. One 
hundred meters away from the metro station, 
the multi-phase Vivus Kolbenova project from 
the developer Milan Šrejber is going up and two 
other projects, Suomi and Lappi, are being built 
by the developer YIT in the area of the former 
workers’ buildings near Rokytka Stream. The 
AFI Europe group, which was one of the very 
fi rst to enter the site, is building a new multifunc-
tional neighbourhood with 110,000 m2 of offi  ce, 
retail and accommodation space and 470 fl ats 
on a 15-hectare territory along Kolbenova Street. 
At present, two blocks of fl ats with 640 units 
meant for rental housing are being built here. The 
dominant feature of the locality is the 75-metre-
high offi  ce tower AFI City 1. Another player in 
the Vysočany development area is the developer 
Central Group with the Tesla Hloubětín proj-
ect, which should off er more than 1,500 fl ats. 
The Prague 9 city district also wants to play 
a more prominent role in the former industrial 
agglomeration. It is planning to create the new 
centre of Vysočany with the central náměstí 
Emila Kolbena.  

A mere list of development projects that are be-
ing prepared or already being built on brown-
fi elds around the Kolbenova metro station sug-
gests that the area of Vysočany is becoming an-

other dynamically-growing part of the metropolis 
along the lines of Smíchov, Karlín and Žižkov. 
However, residential construction is largely pre-
dominant here, and this area has not yet been 
in the sights of offi  ce development to a simi-
lar extent. “In the fi rst quarter of this year, the 
Harfa Business Center B offi  ce building from 
the Kaprain investment group was completed in 
Prague 9 with 25,200 m2 of offi  ces,” stated Lenka 
Šindelářová from the consultancy company 
108 Agency. “Apart from the Pragovka project, 
the construction of other phases of the AFI City
project is planned in Vysočany by the devel-
oper AFI Europe as is, over the longer term, the 
preparation of the third phase of the Harfa Offi  ce 
Park by the Českomoravská metro station.” The 
vacancy rate is also indicative of the fact that 
Vysočany is still waiting for its opportunity on the 
offi  ce market. Even though Škoda AUTO signed 
a lease of almost 5,000 m2 in the AFI City 1 
building in the third quarter, which was the third-
largest transaction in the given period, Prague 9 
shows the highest vacancy rate of 18 % accord-
ing to statistics from Prague Research Forum, 
while the Prague average is 8.1 %.  

In 2004, British and Swiss capital acquired the 
22 ha Pragovka complex through the company 
Creviston. After the sale of the Swiss share in 2015 
and a change of the ownership structure, Pragovka 
then came under the company Praga Centrum. 
Mount Capital, which is developing properties 
of the British investment group Mount Capital 
European Real Estate in the Czech Republic, be-
gan the decontamination of the site two years later 
in cooperation with the State Environmental Fund, 
for which it received a subsidy. In 2020, Creviston 
was divided into three special-purpose compa-
nies: E Factory, under which the reconstruction of 
the building of the same name falls, Pragovka, into 
which the remaining part of the Creviston’s terri-
tory was transferred, and Pragovka Events, which 
does not own real estate, but focuses on organis-
ing cultural events in the locality. In 2021, Mount 
Capital applied for a change of the zoning plan for 
the second, southern phase of the revitalisation of 
Pragovka on the basis of an urban study prepared 
by the architect Pavel Hnilička. The developer be-
gan the revitalisation of the fi rst phase of the ter-
ritory in May 2022 with the reconstruction of the 
E Factory building.

E Factory, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

Pragovka – Park Rokytka 
Source: Pavel Hnilička Architects + Planners
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