
Železnizniční stanice Praha - VýstaViště

helena sladovníková
diplomní projekt





ráda bych poděkovala ing.arch. Michalovi Kuzemenskému a Mga. Ondřeji synkovi za jejich vstřícnost  a dobrou náladu při konzultacích. 





zadání

Plánovaná Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště ruzyně přináší na trase několik 
nových železničních stanic nebo dopravních uzlů různé důležitosti a významu.

tématem letošního zadání je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. 
součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru a návrh veřejného prostoru. součástí 
zadání je vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na 

otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Kde se 
nachází hranice mezi infrastrukturou (dopravní stavbou) a mezi budovou? Má železniční zastávka 

doplňkové funkce? Pokud ano, kdo je investorem a kdo vlastníkem? co je ekonomické? co je 
městotvorné?









úvod









Obsahem diplomové práce bylo navrhnout jednu z plánovaných nových zastávek v rámci 
modernizace trati Praha - Kladno správou železniční dopravní cesty, sŽDc. O modernizaci 

železniční trati z Prahy na Kladno se mluví již řadu let. západní osa páteřní sítě pražské aglomerace 
zůstala jako jediná z převážné části jednokolejná. stejným směrem se přitom nachází mezinárodní 

letiště Václava havla. Obsluhu mezi letištěm a centrem města zajišťují v součastnosti pouze 
autobusy s nešťastným přestupem na linku metra a, na Veleslavíně.  Fungující veřejná doprava 

potřebuje kvalitní a rychlé linky sbahnu, příměstské dopravy, zajišťující rychlý pohyb napříč 
městem, jak je tomu například v Mnichově. z hlediska architektonického je návrh dopravní stavby 

architektem velmi aktuální téma a my jsme se tohoto úkolu zhostili se vší zodpovědností.

Modernizace železniční trati Praha - Kladno s připojením na letiště Václava havla













docházkové vzdálenosti

Oblast holešovic a letné je velmi živá. nabízí pestrou škálu aktivit. 

letná ani část holešovic ležících pod letnou nemá mnoho veřejných prostorů v podobě otevřených 
prostranství, náměstí. respektive tři. Dvě z nich, letenské a strossmayerovo jsou spíše přestupní 

stanicí a dopravní křižovatkou, letenské je ještě k tomu zastavěno obchodním domem. s náměstím 
mají společný opravdu jen název. Dále  ... a potom dlouho nic. Veřejný prostor má tedy spíše liniový 
– uliční charakter. Otevřená prostranství jsou zastoupena parky. ideální v zimních měsících. Parter 

je velice živý nejen na hlavních trasách nýbrž v zapadlých ulicích. Kulturně zajímavá residenční 
čtvrť díky své velmi výhodné poloze v rámci celého města, byla vždy oblíbená a život v ní přirozeně 
tepal. Předprostor Výstaviště leží na pomezí starých holešovic a rozvojového území Bubny. Pokud 
se nyní degradovaný brownfield zastaví, stane se toto místo centrem, spojovacím mostem, aspoň 

pomyslným mezi starým a novým. Brána do stromovky.



dějě

Předprostor Výstaviště se sice může zdát trochu stranou od centra dění – těžiště – strossmayerova 
náměstí, ulice Milady horákové. Je ale hojně využíván. Probíhají tam děje různého druhu a pohybují 

se tam lidé různých cílů.

Kdo je zájemce? Kdo je cílová skupina? Kdo se v okolí Výstaviště pohybuje? Jak by na tyto 
skutečnosti měl reagovat parter stanice a veřejný prostor? 

stálý i nárazový pohyb širokého spektra lidí

osamělí běžci, bruslaři, cyklisti, skupinové tréninky, pejskaři, psi, rodiče s dětmi, teenageři, 
piknikáři, studenti aVU, školky, školy, skupiny dětí, důchodci, návštěvníci výstav, rezidenti bytových 

domů/kanceláří, bezdomovci, dav hokejových/fotbalových/hudebních fanoušků, návštěvníci 
veletrhů/ matějské

provoz železniční stanice spíše nárazový





současný potenciál místa

na jaře, v létě a za teplých podzimních dní přeprostor Výstavtaviště náhle oživne. 
Je křižovatkou cest lidí všech věkových kategorií.

Místo setkání: U Ferdinanda







okolí



Kostel sv. anotonína z Padovy, 1911 národní galerie, 1928

Parkhotel Praha, 1959 Holešovický hřbitov, 1873

významné dominanty čtvrti



Průmyslový palác, 1891 Planetárium, 1960

lapidárium sochařský pavilon AVU



materiály







proces



obraz domu 1

nádraží je místo setkávání lidí různých druhů, velikostí, zápachů, směrů cesty.
Vytváří přirozenou neformální konfrontaci.
tato změť by se dala vyjádřit slepencem.

Přijmutí lidskosti. Přijmutí křiklavě barevnývh fasád.





reference





reference



reference



obraz domu 2





vývoj







návrh



UrBanisMUs

letná ani část holešovic ležících pod letnou nemá mnoho veřejných prostorů v podobě 
otevřených prostranství, náměstí. Má respektive tři. Dvě z nich, letenské a strossmayerovo 
jsou spíše přestupní stanicí - dopravní křižovatkou. s náměstím mají společný pouze název. 
Dále  náměstí Řezáčovo a potom dlouho nic. Veřejný prostor má tedy spíše liniový – uliční 
charakter. Otevřená prostranství jsou zastoupena parky. ideální v letních měsících. Parter je 
velice živý nejen na hlavních trasách nýbrž i v zapadlých ulicích. Kulturně zajímavá residenční 
čtvrť díky své velmi výhodné poloze v rámci celého města, byla vždy oblíbená a život v ní 
přirozeně tepal.
Předprostor Výstaviště se sice může zdát trochu stranou od centra dění – těžiště – 
strossmayerova náměstí a ulice Milady horákové. Je ale hojně využíván. Probíhají tam děje 
různého druhu a pohybují se tam lidé různých cílů. cyklisti, pejskaři, bežci a piknikáři směřující 
do stromovky. nárazově, v době konání akcí na Výstavišti a v tipsport aréně větší skupiny lidí 
až davy. na Matějkou, na veletrhy, na koncerty na hokej. lidé směřující za kulturou do národní 
galerie, do divadla.. školy – skupiny dětí. Příbuzní na hřbitov, který se nachází hned vedle 
železniční trati. 
Předprostor Výstaviště leží na pomezí starých holešovic a rozvojového území Bubny. Brána 
do stromovky. Pokud se nyní degradovaný brownfield zastaví, stane se toto místo centrem, 
spojovacím mostem, aspoň pomyslným, mezi starým a novým. 

Po odstranění bariéry současného zemního valu, bude dosaženo prostupnosti území. Při 
zaplnění parteru viaduktu zachovávám poréznost v návaznosti na stávající uliční síť. to jest 
přemostění ulice U Výstaviště, nové přemostění pro pěší u vyústění schnirchovy ulice a 
uzavřený průchod – pasáž u vyústění ulice Janovského. Do těchto prostupů jsou orientovány 
hlavní vstupy na nástupiště, hlavní vstup je u ulice Janovského.
Průjezd aut ulicí U Výstaviště zachovávám. Počet projíždějících aut se po otevření tunelu 
Blanka snížil pouze mírně a v současné době neexistuje jiná alternativa odklonu dopravy. co 
v budoucnu přinese nový urbanistický plán rozvojového území Bubny  je samozřejmě otázkou. 
nicméně studie dopravní zátěže na poslední zveřejněnou urbanistickou studii od cMc, 
která navrhuje novou velkokapacitní silnici Brazilskou rovnoběžnou s argentinskou počítá 
s podobným průjezdem aut ulicí U Výstaviště – 20 000 za den.
V předprostoru zastávky i Výstaviště vznikají i tak příjemně velké pěší zóny, oddělené od 
automobilové a veřejné dopravy hranicí vzrostlých stromů. stromy dále delí prostor před 
Výstavištěm na menší celky. 
cyklisty vnímám jako součást provozu pěší zóny a cyklostezka vede po kraji chodníku.

FasÁDa

nenavrhuji viadukt universální. navrhuji viadukt městský, pražský, holešovický, na letnou, 
k Výstavišti. návrh čerpá z holešovických těžkých kubistických fasád a vzdušných 
funkcionalistických mosazných výloh, z architektury pražských mostů. Dalšími inspiracemi 
byly současné rakouské a švýcarské mosty, nebo práce brazilských modernistů jako Vilanova 
artigas, Mendes da rocha, eduardo affonso reidy.
snažím se najít vztah člověka s dopravní stavbou. Přiblížit se jí. Dodat hmatatelný detail, 
lidskost, důvěryhodnost. chtít se jí dotknout. nevnímat estakádu jako dopravní stavbu, stavbu 
od stroje pro stroj, ale také pro člověka. 
Fasáda je mohutná a pevně sedí na zemi. nepředstírá subtilností, že tam není a nikomu nebude 
vadit. Je přítomná. architektonizovaná dopravní stavba. 
sloupy na nástupišti nesoucí střechu jsou zalomené dovnitř, vzniká tak malé útočiště s místem 
na sezení.

VnitŘní OrGanizace

stanice je organizována tak, aby byla co nejvíce čitelná a aby vznikl co největší aktivní parter 
komunikující přímo s ulicí.
toho je docíleno ostrovním nástupištěm, kdy přístupové cesty na perón jsou sloučené a 
koncentrované ve vnitřním traktu viaduktu. Pronajímatelné prostory jsou přístupné zvenčí. Dají 
se dělit – zmenšovat, nebo naopak propojovat – zvětšovat. Využití pronajímatelných prostor 
neurčuji. Poptávkou a ekonomickou situací by se náplň stejně v čase proměňovala. Půdorysy si 
pouze ověřuji navržené rozměry. 
Funkce trvalé (ve vlastnictví dráhy) jsou minimalizované a koncentrované především kolem 
hlavního, centrálního umístěného vstupu. Vchod slouží jako průchod – pasáž – do ulice 
strojnické a zároveň jako čekárna, hala. nachází se zde informace, bankomat, úschovna 
zavazadel a veřejné toalety se sprchami. Veřejné toalety by samozřejmě mohly být také 
pronajímány externímu provozovateli. Další trvalou funkcí je prostor vyhrazený pro zázemí 
sŽDc, který se nachází v části viaduktu hned u stromovky. 
na perón vedou tři schodiště, dvě dvojice eskalátorů a jeden výtah.

Železniční stanice Praha - Výstaviště

zadáním diplomové práce bylo navrhnout jednu z nových plánovaných železničních zastávek v rámci modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou 
na letiště Václava havla plánované sŽDc. navrhuji viadukt a zastávku městskou, městotvornou, pražskou, pro letnou, pro Výstaviště s aktivním 
pronajímatelným parterem. Fasády čerpají z mohutných holešovických kubistických fasád a vzdušných  funkcionalistických mosazných výloh. hledám 
vztah mezi člověkem a dopravní stavbou skrze architektonický detail.



KOnstrUKčně technicKÉ Řešení
nosná konstrukce estakády je ze železobetonu. v místě perónu se těleso rozdvojuje na dva 
mosty. Každý je nesený na dvou sloupech se společným základem a pilotami.
Mosty mezi sebou nesou nástupiště, částečně zastřešené, železobetonovou střechou. Déšť je 
odváděn profilem uvnitř sloupů. 
Parter je vložený pod mostovou konstrukci. Je konstrukčně oddělený od viaduktu, aby 
nedocházelo k přímému přenosu vibrací a hluku.
Koleje jsou uloženy ve štěrkovém loži, které je dále tlumeno silným pryžovým tlumičem, 
umístěným ve vaně pod štěrkem. Dále budou koleje opatřeny nízkými kolejovým tlumiči a 
kolejovými absorbéry hluku a vibrací (například od firmy Brens).
lanové trakční vedení je neseno sloupy po stranách viaduktu
nástupiště na konci mírně zatáčí pod minimálním rádiem pro zastávky 500m, mimo zastávku 
směrem do Bubnů  se stáčí pod rádiem 300m. 

Délka nástupiště je 200m, šířka 9,2m.
Výška nástupiště je tK 550mm nad horní hranou kolejí. 
estakáda je navržena pro příčný průjezdný profil typu z-Gc. Jsou dodržené předepsané 
odstupové vzdálenosti pro údržbu železniční trati a evakuaci osob.



pohled na hlavní vstup do nádraží



perón a průhled do Bubnů



předprostor viaduktu, Brána do stromovky



strojnická ulice



Ulice Dukelských hrdinů, přemostění ulice U Výstaviště



výsek fasády, určující detail









Řez, stojnická ulice, ulice U Výstaviště
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