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Autorská zpráva

Železniční zastávka Praha Výstaviště, znělo zadání. Interpretovat soudobě 
železniční stanici je více než na místě. Železniční doprava  ve vztahu k 
městské hromadné dopravě má velký potenciál a zároveň se ukazuje že 
s přidanou hodnotou těchto na první pohled technicistních staveb si moc 
nevíme rady. Nebo možná víme? Chtěli bychom vědět? A nebo jen nejsme 
spokojeni s dnešní produkcí  a nevíme? Na začátku jsem neznal jasnou 
odpověď. Neznám jí ani teď, nicméně vím co zastávka může obsahovat, co 
musí obsahovat a co naopak nemůže nebo nemusí obsahovat.

Soudobý význam železnice

Železnice dnes mění svůj význam, už delší dobu to není ten hlučný a špinavý 
způsob přepravy těžkých věcí na dlouhé vzdálenosti. Železnice, respektive 
vlaky, dnes umí být relativně tiché, lehké, rychlé a umí se přizpůsobit 
městskému prostředí, což jejich minulost ne zcela dokázala a proto se pro 
svá území stávala zátěží. Dnes začínáme chápat že výše zmíněná negativa 
neplatí a ze zátěže se stává příležitost. Vzhledem k naplnění kapacit jiných 
druhů přepravy po městě má železnice do budoucna velký potenciál.

Místo

Zastávka na Výstavišti má několik specifik (ani ne tak ve významu 
jedinečnosti, jako faktorů, které nejsou zcela bežné). Leží na dráze vedoucí 
na letiště. Je to nová stanice, v minulosti na jejím místě stanice nikdy nebyla. 
Její vytíženost nebude nikterak velká, z hlediska počtu cestujících se bude 
jednat o podřadnou stanici. Hlavním ovlivňujícím faktorem tak je reakce na 
bezprostřední okolí. Výstaviště, Stromovka, zábavní park, konec blokové 
struktury města, budoucí nová čtvrť v území brownfieldu nádraží Bubeneč. 
Sledoval a zohledňoval jsem jejich charakter, měřítko a atmosféru.

Návrh

Navrhuji zastávku složenou ze tří hlavních prvků. Těleso dráhy se středovým 
nástupištěm očištěné o všechny zbytné detaily. Minimální rozměr šířky 
nástupiště. Tři schodiště a jedny eskalátory vedoucí přímo do podchodů, 
které jsou pokračováním navazujících ulic. Vzhledem k malé vytíženosti 
stanice jsem se všechny provozy spojené s každodením využitím zastávky 
snažil minimalizovat. Za druhý prvek považuji parter stanice který vzniká 

v důsledku rozhodnutí vést dráhu nad povrchem po estakádě. Definované 
provozy jsou toalety a zázemí provozovatele stanice s infocentrem. Další 
prostory jsu pronajímatelné plochy. Ztvárnění asociuje výlohy v okolí 
městkých bulvárů. Maximální otevřenost a prosvětlenost vnitřních prostor. 
Mosazné rámy jako pojítko můžeme najít paradoxně jak na luxusních 
buticích, tak na špinavých nádražích z minulé doby. Posledním prvkem je 
subtilní zastřešení nástupiště vybíhající nad předprostor nádraží, kde tvoří 
převýšenou střechu. Ta je reakcí na měřítko a prázdnotu okolí výstaviště, je to 
gesto, že zastávka už není ta instituce s chráněným prostorem uvnitř budovy 
ale spíše veřejným prostorem na který neprší. Střecha se dá také chápat 
jako soudobá interpretace velkých příjezdových hal, které známe ze začátku 
20.století a které jsou dodnes předobrazem nádraží.

Konstrukčně technické řešení

Těleso dráhy je neseno vždy dvojicí sloupů (1500 x 500) umístěných na osu 
kolejnice. Sloupy jsou ve vzdálenosti 16 metrů a jsou uloženy na kloubové 
ložisko. Po 50 metrech je sloup zdvojen a vetknut do mostovky. Parter 
(fasády a vnitřní příčky) je od tělesa dráhy konstrukčně oddělen. Fasáda 
je dělena sloupy vzdálenými po 8 metrech. Střecha je tvořena subtilní 
prostorovou příhradovou konstrukcí nesenou slopy z ocelových HEB profilů 
vetknutých do země.



MÍSTO



schwarzplan Prahy



ortofotomapa



studie urbanismu - rozvojové 
území Bubny, CMC

Urbanistických studií na rozvojové území Bubny 
je nespočet. Pro širší vztahy ve svém návrhu jsem 

si vybral studii od ateliéru CMC. Parcela před 
budoucí zastávkou Praha - Výstaviště není v  této 

studii podrobně řešena.
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srovnání předprostorů železničních zastávek / stanic metra.



plocha předprostorů. (mapy jsou ve stejném měřítku)



srovnání velikosti ploch předprostorů a počtu cestujících / linek



Rozlehlost a prázdnota přilehlých prostor Výstaviště. Měřítko, dimenze, charakter.
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situace  s vloženým parterem



střecha
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pohled na fasádu parteru



REFERENCE



Průmyslový palác, Praha, Bedřich Münzberger, 1891



Grand Central Station, New York, Reed and Stem, 1903



Square Stadsschouwburg , Antwerpy, Belgie, Studio Bernardo Secchi, Paola Viganò, 2009 



Reorganization of the train station square, La-Chaux de-Fonds, Frundgallina, 2015



Norman Foster, Marseilles, France, 2013



Děkuji Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za zadání a odborné vedení práce.



Konzultace

Ing. Arch. Michal Kuzemenský
Mga. Ondřej Synek
Horníček Leoš, Ing. Ph.D.
Ing. Arch. Evžen Dub, CMC
Ing. Lukáš Blesák, Ph.D.
Ing. Arch. Lejčar Ivan, ateliér Alej
Ing. Kamil Bednařík
Ing. Arch. Tereza Marková
Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Literatura a ostatní zdroje

Karel A. Fridrich. Nástupiště - pomůcka pro cvičení, ČVUT v Praze, Fakulta 
Stavební, Katedra železničních staveb, 2016

Kolektiv autorů: Materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště 
Praha, Útvar Rozvoje Hl. Města Prahy, 2013

CACH T.: Metodická pomůcka pro  vyznačování pohybu cyklistů v HDP.  
Praha, 2009

Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory. Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011

http://www.praha-kladno.cz/

http://www.maps.google.cz/maps


