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POPIS LOKALITY



PRAHA 6
Praha 6 je od 24. listopadu 1990 jednou z 57 městských částí hlavního města. Rozkládá se na 
severozápadě města a zahrnuje celá katastrální území Veleslavín, Vokovice, Ruzyně, Liboc, 
Dejvice, Střešovice a části katastrálních území Břevnov, Sedlec, Bubeneč a Hradčany. Obvod 
městské části Praha 6 v současné době zahrnuje i Prahu-Suchdol, Prahu- Lysolaje, Prahu- 
Nebušice a Prahu- Přední Kopaninu. 

katastrální výměra: 41,54 km2
počet obyvatel:  100 152 obyv.
hustota zalidnění: 2411 obyv./km2

Diplomní práce se zabývá návrhem dopravního terminálu a přilehlých administrativních a 
obytných budov na pomezí městských částí Veleslavína a Vokovic. 



HISTORIE PRAHY - VELESLAVÍNA

Název Veleslavín pochází nejspíše ze jména Veleslav. První zmínky o obci se objevují v souvislosti se založením 
kláštera v Břevnově, osada patřila ke klášteru. Vznik obce je datován asi do 10. století. Za husitských válek byl 
Veleslavín obsazen Pražany a následně spadá pod správu Starého města. V 16. století vlastnil dvůr Štěpán 
Adam z Veleslavína, otec humanistického spisovatele a knihtiskaře Daniela Adama z Veleslavína. Třicetiletá 
válka zpustošila celou obec a okolí.
V Ottově slovníku naučném je o Veleslavíně tato zmínka: “Veleslavín, ves v Čechách při železniční dráze Pra-
ha - Chomutov, hejtm. a okres Smíchov, fara Dolní Liboc; 67d., 857 obyvatel, 4 n. (1900), cihelna, kamenolomy 
a samota Bořivojka. Rustikální statek (18,9144 ha půdy) se zámkem a dvorem drží van Oestérenová. 8. června 
1902 postaven tu památník Adamu Danielu z Veleslavína. Dvůr ve Veleslavíně náleží klášteru břevnovskému 
hned od jeho založení.”
Centrum Veleslavína byla dnešní Veleslavínská ulice, která vedla k Strahovské bráně. Okolo silnice stály used-
losti, celá obec byla hospodářsky zaměřená. Je zde původní náves se dvěma usedlostmi a zvoničkou. Roku 1730 
byl postaven letohrádek patřící Pražskému hradu. Roku 1903 byl prodán a od toho roku je zde umístěn ústav pro 
duševně choré, později zde bylo zřízeno plicní sanatorium. V roce 1555 byl vybudován vodovodní domek, který 
byl součástí vodovodu přivádějícího vodu z Libocké studánky na Hrad.
V okolí se po roce 1900 začaly stavět průmyslové podniky. Jedním z nich byly Čokoládovny Strnad v Kladenské 
ulici. Kromě toho zde byl podnik “Lada” na polévkové koření a cihelna.



HISTORIE ŽELEZNIČNÍ STANICE  PRAHA - VELESLAVÍN

Buštěhradská dráha je první železnicí na dnešním území Prahy. V roce 1827 dostali hrabě Kašpar Šternberk a hrabě Eugen 
Vrbna právo k postavení Lánské koněspřežky, vedoucí z Prahy přes Kladno a Stochov do Lán.
Od května 1830 byla v provozu od Brusky neboli Bruské či Písecké brány (dnešní stanice Dejvice) do stanice Kladno - Vejhybka. 
Následně byla roku 1830 prodloužena přes Stochov do Lán a roku 1833 až do polesí Píně jihozápadně od Lán na Křivoklátsku. 
Pro ekonomický neúspěch byl veřejný provoz roku 1834 zastaven a dráha začala rychle chátrat. 
V roce 1852 byla z důvodu rozvoje těžby uhlí na Kladensku založena B. E. B. (z německého Buschtehrader Eisenbahn), soukromá 
železniční společnost, která zavedla spojení Krušnohorska s Prahou tzv. Buštěhradskou dráhou. Název Buštěhradská je podle 
nejvýznamějšího města na dráze ve své době. Celkem měla 430 km kolejí. V roce 1863 byla císařským nařízením propojena s 
tratí rakouské společnosti státní dráhy. Tak vzniklo dvojnádraží Praha - Bubny, kde se obě dráhy stýkaly. Dochovaná část z dob 
koněspřežné dráhy je část Dejvického nádraží (1863, dříve Bruska), byť bylo přebudováno a dostavěno na parostrojní vlaky. 
Nádraží Liboc, uvedené do provozu roku 1863, fungovalo jen do roku 1985. Ruzyňská budova železniční zastávky je z roku 
1875. Veleslavínská výpravní budova je v provozu od roku 1863, kde byla lánská koněspřežka nahrazena železniční tratí. Pro 
nákladní dopravu nemá stanice prakticky žádný význam. Vlečka do místní teplárny byla v roce 2008 snesena.

původní podoba

současný stav



DOPRAVNÍ DOSTUPNOST LOKALITY - STÁVAJÍCÍ STAV
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SCHÉMA DOPRAVY PŘED A PO REALIZACI PROJEKTU RYCHLODRÁHY
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SCHÉMA LINKOVÉHO VEDENÍ - VARIANTA  BEZ PROJEKTU
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Schéma linkového vedení - VARIANTA BEZ PROJEKTU

Příloha B.1.2

Praha-Sadová

Prosinec 2014
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Schéma linkového vedení - VARIANTA R1
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FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ 



ANALÝZY



VÝŠKA STŘECH

PLOTY A BARIÉRY V ÚZEMÍ

HROMADNÁ DOPRAVA

ZÓNY PLACENÉHO PARKOVÁNÍ



HLADINY HLUKU

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ÚZEMÍ



CHARAKTER ZÁSTAVBY KOLEM EVROPSKÉ ULICE
M 1:5000

  administrativní budovy 

  vilová zástavba Vokovice

  střední škola

  nízkopodlažní panelové domy

  hotel Krystal

  Litovický potok

  vilová zástavba Veleslavín

  zámek Veleslavín

  panelové domy - 7NP

  panelové domy - 13NP

  panelové domy - 8NP

  benzínová pumpa a panelové domy 13NP



PROBLÉMOVÁ MAPA
M 1:2000

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

TOČNA AUTOBUSŮ - ASFALTOVÁ PLOCHA

- točna autobusů bude po realizaci rychlodráhy nepotřebná, autobusová linka na 
letiště bude zrušena, meziměstské autobusy budou zastavovat na terminálu Dlouhá 
míle a městské autobusy obslouží tramvajová zastávka

POVRCHOVÁ ŽELEZNICE - STANICE PRAHA-VELESLAVÍN

- stávající povrchová železnice bude nahrazena rychlodráhou Praha-letiště-Kladno  
(PRAK), dráha bude vedena v úseku Veleslavín pod povrchem na úrovni stávajícího 
podchodu (2. vestibulu metra), na povrchu bude realizována cyklostezka 

PŘECHOD PRO CHODCE

- chybějící část přechodu pro chodce mezi tramvajovým pásem a chodníkem na 
jižní straně zhoršuje pohyb pěších v území

PŘEKONÁNÍ BARIÉRY V PODOBĚ EVROPSKÉ ULICE

- pro cyklisty a pěší je Evropská ulice velkou bariérou a její překonání vyžaduje buď 
dlouho stát na přechodu nebo jít po schodech do podchodu a na druhé straně ven, 
realizace pěší lávky přes ulici umožňuje zvýšený terén na obou stranách Evropské

PROTIHLUKOVÁ STĚNA

- velmi neestetická protihluková stěna za současného stavu chrání obytné domy 
umístěné za ní, v návrhu se počítá s jejím odstranením a nahrazením adminis-
trativní budovou, jež bude domy chránit před hlukem z rušné ulice, ale zároveň pod-
poří osu průjezdu mezi domy



NÁVRH



AUTORSKÝ TEXT

Projekt se zabývá přeměnou lokality kolem stanice metra A - Veleslavín. Tato část Evropské ulice již několik kilometrů není 
lemována fasádami domů jako na okraji u Dejvického náměstí. Zástavba se od ulice často distancuje, natáčí se nebo se scho-
vává za nevzhledné protihlukové stěny. Je třeba tedy hledat adekvátní míru zastavění s jasně určenými liniemi nevymykající 
se okolní zástavbě.
Toto území v současné době slouží pouze dopravě a to by se mělo časem změnit. Můj projekt počítá s realizací rychlodráhy 
Praha-letiště-Kladno (PRAK) jež nahradí stávající povrchovou železnici. V tomto území bude rychlodráha vedena pod zemí a 
to na úrovni podchodu pod Evropskou ulicí (úroveň 2. vestibulu metra). Díky výstavbě rychlodráhy pozbyde významu obří toč-
na autobusů, která zabírá celou plochu pozemku na jižní straně ulice v této lokalitě. Autobusová linka na letiště bude zrušena 
a meziměstské autobusy se přemístí na terminál Dlouhá míle na městském okruhu. Dlouhá míle bude současně autobusové 
nádraží a parkoviště P+R pro severozápad. Místní autobusovou linku obslouží tramvajová zastávka. 

Urbanistická kompozice
Charakter zástavby je v této části města velmi rozmanitý.  Na východ od řešeného území můžeme sledovat vysokopodlažní 
panelovou zástavbu Červený vrch, která se otáčí k Evropské ulici většinou bokem nebo čelem. Počet nadzemních podlaží 
často dosahuje až ke třinácti. Jižní oblast je zastavěna domy spíše vesnického charakteru, nízkopodlažní zástavbu rodinných 
domů starého Veleslavína na některých místech doplňují stavby výrobního charakteru. Najdeme zde ale i krásně zachovalý 
zámek s přilehlou zámeckou zahradou. Směrem na západ a k okraji města se zástavba rozvolňuje. Evropskou ulici lemují 
bokem postavené nízkopodlažní panelové domy do pěti nadzemních podlaží nebo velké administrativní komplexy. Řešené 
území je z této strany lemováno Litovickým potokem, kterého si ale většina projíždějících i procházejících nevšimne. Za 
potokem pak stojí patnáctipodlažní hotel Krystal, který si už řadu let žádá o rekonstrukci. Oblast severně od lokality má 
charakter zahradního města. Vokovice v této části tvoří řadové rodinné domky se zahradami. Tato zástavba ovšem nepřiléhá 
až k okraji Evropské ulice. Dominantou na vyvýšeném kraji silnice je základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Kraj Evropské v těchto místech lemuje zastaralá protihluková stěna chránící přilehlý bytový dům. 
Při sledováním směrů a charakteru zástavby podél Evropské ulice navrhuji na řešené území dvě administrativní budovy 
lemující hlavní silnici v podélném směru a tvořící ochrannou bariéru pro domy za nimi. Nároží křižovatky tvoří dvoupodlažní 
prosklená budova terminálu, která však jedním podlažím zasahuje do podchodu (2. vestibulu metra). Východní polovina 
konstrukce vytváří nad podchodem uzavřenou dvoupodlažní halu, která osvětluje a uvoňuje stísněné prostory stávajícího 
podchodu a dává přestupnímu terminálu mezi železnicí a metrem vzdušnější charakter. Za jižní administrativní budovou pak 
vzniká klidnější pěší zóna a chráněné vstupy do studentských kolejí. Části budov kolejí přesahují nad konstrukci rychlodráhy 
a dávají místům mezi budovami intimnější ráz. Tyto prostory jsou doplněny o zelené plochy s vodními prvky a lavičkami pro 
posezení nebo učení.
Díky zahloubení rychlodráhy na úroveň podchodu může na povrchu vznikout zelený pás, který bude sahat od Stromovky 
až po Libocký les. To dává možnost realizaci malebné městské cyklostezky. Jelikož v této lokalitě je zelený pás nejblíže k 
Evropské ulici (bariéře pro pěší a cyklisty) navrhuji zde lávku. Je to umožněno hlavně tím, že těleso rychlodráhy převyšuje 
Evropskou o jedno patro a na druhé straně silnice je škola též na vyvýšenině. Pěší se mohou touto cestou pohodlně dostat 
na druhou stranu silnice směrem k Divoké Šárce aniž by museli scházet do podchodu nebo čekat na přechodech pro chodce.

Architektonická kompozice
Dvoupodlažní budova terminálu propojuje dva jinak oddělené světy. Prosklená ocelová konstrukce umožňuje lidem přestu-
pujícím z rychlodráhy na metro vidět denní světlo a lidem procházejícím po chodníku nahlédnout do podzemí. Konstrukce 
lávky zase spojuje vyvýšená místa na obou stranách Evropské ulice. Pětipodlažní administrativní budovy podporují linii sil-
nice a dávají jí jasný směr. Severní budova se láme v ose průjezdu bytového domu za ní a nebrání tak vyniknout dominantní 
budově školy. Osa průjezdu se do budovy propíše v prvním nadzemním podlaží, kde nechává projít pěší na hlavní silnici. 
Dlouhou fasádu obdélníkových domů pak v návrhu prolamuji, aby se porušila jednolitost plochy. Prolamování také poslouží 
zmírnění jednosměrného odrazu zvuku a tím se odhluční jinak velmi rušná silnice s tramvajovým pásem, kde denně projeden 
tisíce aut. Budovy za jsou tak chráněné od hluku ze silnice a pěší zóna umožňuje ve svých rozšířených částech možnost 
odpočinku pro studenty nebo pro pracující v administrativě. Koleje se v posledním podlaží snižují v jednom modulu o patro 
a dávají tak vznikout střešní terase a zároveň se tím budovy více přibližují k okolní nízkopodlažní zástavbě rodinných domů. 
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