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Abstrakt

Pražské	 nádraží	 Veleslavín	 se	 po	 vybudování	 stanice	metra	 stalo	 významným	 dopravním	 
uzlem	 v	 severozápadní	 části	 Prahy.	 Po	 modernizaci	 trati	 Praha	 -	 Kladno,	 s	 odbočkou	 
na	 letiště	 Václava	 Havla,	 vybudováním	 parkoviště	 P+R	 a	 autobusového	 terminálu	 na	 stanici	 
Dlouhá	Míle,	 se	 stanice	 Nádraží	 Veleslavín	 stane	 prvním	místem,	 kde	 se	 příměstská	 železnice	 
střetne	 s	 městkou	 hromadnou	 dopravou	 v	 podobě	metra	 a	 tramvajové	 tratě.	 Tím	 se	 z	 Nádraží	 
Veleslavín	stává	„brána	do	města“

Hlavním	 tématem	 této	 diplomové	 práce	 je	 návrh	 dopravního	 terminálu,	 který	 propojí	 
příměstskou	 železnici	 s	 městkou	 hromadnou	 dopravou.	 Tato	 hlavní	 funkce	 je	 doplněna	 dalšími	 
funkcemi	 jako	 je	 bydlení	 a	 služby.	Cílem	 je	 vytvořit	městské	 prostředí,	 které	 propojí	 významnou	
pražskou	radiálu,	ulici	Evropskou,	se	stávající	zástavbou.	Návrh	navazuje	na	analýzu	oblasti,	která	
byla	zpracována		v	předdiplomním	semináři	a	její	stěžejní	části	jsou	uvedeny	i	v	této	diplomové	práci.

Výsledkem	diplomové	práce	je	ověřovací	studie,	která	prověřuje	potenciál	lokality,	především		

z	hlediska	umístění	dopravního	terminálu	s	návazností	na	rezidenční	zástavbu.
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Anotace 
(česká): 

Hlavním tématem diplomové práce je řešení dopravního terminálu v místě nově vybudované 
stanice metra Veleslavín. Tato hlavní funkce je dále doplněna plochami pro služby a obytným 
souborem. Dopravní terminál propojuje příměstskou železnici z Kladenska a z letiště 
s městkou hromadnou dopravou. Cílem návrhu je co nejlepší provázání všech segmentů 
dopravy a začlenění celého komplexu do městského prostředí.  

Anotace (anglická): 

The main topic of the thesis is a transport terminal at a place of a new subway stop called 
Veleslavín. Further the thesis includes a solution of the surrounding of the terminal 
designing comercial centre and residental houses. The transport terminal connected a 
suburban railway from a district of Kladensko and airport with Prague. The aim of the thesis 
is the best combination of each of the designing functions – transport, comercial and 
residential segments, and an intergration of a complex of those building to a city 
environment. 
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Úvod
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ZÁKLADNÍ MAPA PRAHY 1 : 25 000 stav k: 2017

lokace Veleslavína

Veleslavín	 je	 od	 roku	 1922	 součástí	 Prahy.	 Dnes	 leží	 na	 spojnici	 mezi	 centrem	 města	 a	 letištěm.	
Okolí	 nádraží	 Veleslavín	 je	 silně	 ovlivněno	 dopravou.	 Po	 vybudování	 metra	 se	 z	 této	 lokality	 stává	 
významný	dopravní	uzel.	Tato	práce	vychází	z	myšlenky	propojení	 letiště	s	centrem	města	pomocí	železnice	 
Praha	 -	 letiště	 –	 Kladno.	 Zároveň	 se	 předpokládá	 vybudování	 záchytného	 parkoviště	 P+R	 a	 autobusového	 
terminálu	v	plánované	stanici	železnice	Dlouhá	Míle.	Zde	by	měli	končit	autobusové	 linky	z	Kladna	 i	veškerá	 
individuální	doprava	směrem	do	centra	Prahy.	Díky	tomuto	železničnímu	spojení	se	stanice	Nádraží	Veleslavín	
stává	prvním	místem,	kde	se	střetává	železnice	z	letiště	a	z	Kladna	s	městkou	hromadnou	dopravou	v	podobě	
metra	a	tramvajové	linky.	

Cílem	 této	 práce	 je	 návrh	 dopravního	 terminálu	 –	 brány	 do	 města,	 který	 umožní	 co	 nejefektivnější	 
propojení	 všech	 úrovní	 dopravy.	 Dále	 návrh	 předpokládá	 s	 vybudováním	 rezidenční	 části	 a	 zkoumá	 využití	 
stávající	nádražní	budovy.	Cílem	je	vytvořit	městské	prostředí,	které	propojí	významnou	pražskou	radiálu,	ulici	
Evropskou,	se	stávající	zástavbou.

Návrh	 vychází	 z	 analýzy	 zpracované	 v	 rámci	 předdiplomního	 semináře.	Tato	 práce	 je	 členěna	 na	 dvě	
základní	části.	První	 je	analytická	část.	Jak	je	výše	zmíněno	ta	vychází	z	předdiplomního	semináře	a	zkoumá	
a	rozebírá	celou	lokalitu	od	širších	vztahů	po	detail	místa.	Jako	podklad	byly	využity	archivní	dokumenty,	dále	 
ortofotomapy	 s	 vývojem	 území.	 Byly	 použity	 analytické	 mapy	 z	 Institutu	 plánování	 a	 rozvoje	 hl.	 m.	 Prahy.	 
V	 neposlední	 řadě	 jsou	 důležitým	 podkladem	 dokumenty	 k	 nově	 vybudované	 stanici	 metra	 a	 plánované	 
modernizaci	železnice	Praha	-	 letiště	–	Kladno	(PRAK).	Druhou	částí	práce	 je	návrhová	část.	V	ní	 je	detailně	

popsáno	řešení	návrhu.
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Analytická část
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pohled na Vokovice ze svahu nad tratí, bloky domů byly asanovány při výstavbě ulice Evropská [6]

Veleslavín roku 1924 [6]

pohlednice z 20. let 20. století [6] čokoládovny Strnad [6]

Historie 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	spádá	pod	správu	Starého	města.	V	16.	století	vlastnil	dvůr	
Štěpán	 Adam	 z	 Veleslavína,	 otec	 humanistického	 spisovatele	 a	 knihtiskaře	 Daniela	 Adama	 z	 Veleslavína.	 
Třicetiletá	válka	velmi	zpustošila	celou	obec	a	okolí.

V	Ottově	slovníku	naučném	je	o	Veleslavíně	tato	zmínka:	“Veleslavín, ves v Čechách při žel. dr. Praha – 
Chomútov, hejtm. a okr. Smíchov, fara Dolní Liboc; 67 d., 857 obyv., č., 4 n. (1900), .. cihelna, kam. lomy a samota 
Bořivojka. Rustikální statek (18,9144 ha půdy) se zámkem a dvorem drží van Oestérenová. 8. čna 1902 postaven 
tu památník Adamu Danielovi z Veleslavína. Dvůr ve Veleslavíně náležel klášteru břevnovskému hned od jeho 

založení.“[6]

Centrem	Veleslavína	byla	dnešní	Veleslavínská	ulice,	která	vedla	k	Strahovské	bráně.	Okolo	silnice	stály	
usedlosti,	celá	obec	byla	hospodářsky	zaměřená.	Je	zde	původní	náves	se	dvěma	dochovalými	usedlostmi	a	
zvoničkou.	Roku	1730	byl	postaven	letohrádek	patřící	k	Pražskému	hradu.	Roku	1903	byl	prodán	a	od	tohoto	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.

Buštěhradská dráha
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	st.	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.	Buštěhradsk-
ou	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	přestavěno	a	dostavěno	na	parostrojní	provoz.	Nádraží	Liboc,	
uvedené	do	provozu	roku	1863,	 fungovalo	 jen	do	roku	1985.	Ruzyňská	budova	žel.	zastávky	 je	z	 roku	1875.	 
Veleslavínská	výpravní	budova	je	v	provozu	od	r.	1863,	kdy	byla	lánská	koněspřežka	nahrazena	železniční	tratí.	
Pro	nákladní	dopravu	nemá	stanice	prakticky	žádný	význam.	Vlečka	do	místní	teplárny	byla	v	roce	2008	snesena.	
[11]



18 19

r. 1938

r. 1953

r. 1975

r. 1988

r. 1996

r. 2016
ortofotomapy zobrazující vývoj zástavby v okolí Veleslavína [5]
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původní dokumentace nádražní budovy [12]

Trať Praha - Kladno
Již	 několik	 let	 je	 připravován	 projekt	 na	 modernizaci	 tratě	 Praha	 -	 Kladno.	 Cílem	 

projektu	 Modernizace	 železniční	 trati	 Praha	 -	 Kladno	 je	 modernizovat	 stávající	 trať	 mezi	 
Prahou	 a	 Kladnem	 a	 napojit	 Letiště	 Václava	 Havla	 na	 příměstkou	 železnici.	 Vznikne	 tím	 
dvojkolejná	 eletrifikovaná	 železniční	 trať	 na	 Kladno	 a	 propojí	 se	 pražské	 letiště	 s	 Masarykovým	 nádražím	 
v centru Prahy.

Tato	 modernizace	 zkvalitní	 cestování	 z	 Kladna	 do	 Prahy,	 zároveň	 propojení	 s	 letištěm	
umožní	 převést	 významnou	 část	 dopravy	 z	 letiště	 na	 železnici.	 Současně	 se	 plánuje	 vybudování	 
stanice	 Dlouhá	 Míle	 na	 úseku	 mezi	 letištěm	 a	 železniční	 stanicí	 Praha	 -	 Ruzyně.	 U	 stanice	 Dlouhá	 Míle	 
a	 případně	 Praha	 -	 Ruzyně	 je	 navrženo	 parkoviště	 typu	 P+R,	 tedy	 záchytná	 parkoviště	 pro	 celou	 oblast	 
kladenska.	 Další	 uvažovanou	 možností	 je	 prodloužit	 tramvajové	 linky	 z	 ulice	 Evropská	 až	 do	 stanice	 
Dlouhá Míle.

Výsledkem	 této	 úpravy	 by	 mělo	 být	 převedení	 velké	 části	 indiviuální	 dopravy	 na	 městskou	 
hromadnou	 dopravu.	 Tím	 by	 se	 výrazně	 snížila	 dopravní	 zátěž	 Evropské	 ulice.	 Modernizací	 železnice	 se	
zlepší	 dostupnost	 centra	města	 a	 to	 jak	 z	 Kladna,	 tak	 z	 letiště.	 Za	 této	 situace	 se	 stává	 nádraží	 Veleslavín	 
významným	dopravním	uzlem	a	to	z	toho	důvodu,	že	je	to	první	místo	v	Praze,	kde	se	železnice,	tramvaj	a	metro.
střetne	v	jednom	bodě.

Liniové schéma dopravy

schéma linkového vedení po realizaci odbočky na letiště [9]

schéma vedení železnice s vyznačenými dopravními uzly [9]
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půdorys 1.PP [13]

číslo název m2

02.1 Podchod 244,00
02.2 Podchod 50,00
04.1 Přestupní komunikace 70,00
04.2 Přestupní komunikace 72,00
05.1 Schodiště 44,70
05.2 Schodiště 44,68
05.3 Schodiště 56,00
05.4 Schodiště 37,52
05.5 Schodiště 20,00
05.6 Schodiště 20,00
06.1 Eskalátory 22,50
06.2 Eskalátory 22,50
07.1 Provozní prostor eskalátorů 14,93
07.2 Provozní prostor eskalátorů 14,93
09.1 Výtah osobní 4,94
09.2 Výtah osobní 4,94
14.1 Nástupiště boční 780,00
14.2 Nástupiště boční 770,00

20 Dopravní kancelář 3,84
21 Úklidová komora 18,75
24 Odpadky 9,00
25.1 Služební chodba 18,12
25.2 Služební chodba 19,27
25.3 Služební chodba 178,89
25.4 Služební chodba 40,94
25.5 Služební chodba 22,37

41.1 VN 18,27
41.2 Tlumivka 8,99
41.3 Transformátor 8,99
41.4 Transformátor 8,06
41.5 NN 10,23
42 Sdělovací místnost 20,22
43 Dálkový přenos DŘT 7,63
44 Stavědlová ústředna 26,88
45.1 Kabelový kanál - nad podchodem 35,00
45.2 Kabelový kanál - nad podchodem 35,00
47 kabelové závěry 18,59

50 Jímka nefekálních vod 14,28
59.1 Podružný rozvaděč (v rozvodně trafa)

Technologické zařízení ostatní

tabulka místností

stanice Veleslavín

Veřejné prostory a komunikace

Služební prostory

Technologické zařízení

číslo název m2

02.1 Podchod 244,00
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04.2 Přestupní komunikace 72,00
05.1 Schodiště 44,70
05.2 Schodiště 44,68
05.3 Schodiště 56,00
05.4 Schodiště 37,52
05.5 Schodiště 20,00
05.6 Schodiště 20,00
06.1 Eskalátory 22,50
06.2 Eskalátory 22,50
07.1 Provozní prostor eskalátorů 14,93
07.2 Provozní prostor eskalátorů 14,93
09.1 Výtah osobní 4,94
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41.2 Tlumivka 8,99
41.3 Transformátor 8,99
41.4 Transformátor 8,06
41.5 NN 10,23
42 Sdělovací místnost 20,22
43 Dálkový přenos DŘT 7,63
44 Stavědlová ústředna 26,88
45.1 Kabelový kanál - nad podchodem 35,00
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tabulka místností
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Technologické zařízení

půdorys 1.NP [13] 

řezy [6]

Stávající návrh vlakové zastávky Veleslavín (autor: doc. Ing. arch. Patrik Kotas)
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6 400 obyvatel
Ruzyně, Liboc, na Dědině

6 000 obyvatel

Kladno - dojíždějící do Prahy

20 000 obyvatel

Dejvice

23 000 obyvatel

počet obyvatel v lokalitě a nejbližším okolí
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VYUŽITÍ ÚZEMÍ

HROMADNÁ DOPRAVA

HROMADNÁ DOPRAVA

PLOTY A BARIÉRY V ÚZEMÍ

PLOTY A BARIÉRY V ÚZEMÍ

bariéry v území [5]

stávající řešení hromadné dopravy v oklolí nádraží Veleslavín [5]

VÝŠKA STŘECH
výšky objektů [5]

funkce budov v území [5]

VÝŠKA STŘECH

VYUŽITÍ ÚZEMÍ
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majetkoprávní vztahy [5]

zóny placeného stání [5]

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ÚZEMÍ

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY V ÚZEMÍ

ZÓNY PLACENÉHO PARKOVÁNÍ

ZÓNY PLACENÉHO PARKOVÁNÍ

HLADINY HLUKU

HLADINY HLUKU

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

záplavová území [5]

hluková mapa [5]
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ÚSES [5]

územní plán [5]

Shrnutí analytické části
Řešená	 lokalita	 se	 nachází	 severně	 od	 Starého	 Veleslavína.	 Ze	 severu	 je	 ohraničena	 ulicí	 Evropská,	 

z	východu	ulicí	Veleslavínská.	Za	touto	ulicí	nyní	probíhá	výstavba	nové	administrativní	budovy.	Ze	západní	stra-
ny	je	území	ohraničeno	Litoveckým	potokem,	za	ním	se	nachází	objemově	výrazná	stavba	Hotel	Krystal.	Na	jižní	
straně	je	umístěno	současné	nádraží	Veleslavín.

Po	vybudování	odbočky	na	letiště	a	vybudování	stanice	Dlouhá	Míle	s	parkovištěm	P+R	a	autobusovým	
terminálem	 se	 předpokládá	 zklidnění	 dopravy	 v	 ulici	 Evropská.	 Následně	 se	 velká	 část	 dopravy	 ze	 směru	 
od	 Kladna	 přesune	 na	 železnici.	 Autobusy	 z	 letiště	 nahradí	 ve	 směru	 na	 Veleslavín	 zmiňovaná	 železnice.	 
Výsledkem	bude,	že	autobusy	z	Kladna	nebudou	zajíždět	až	ke	stanici	Nádraží	Veleslavín,	ale	skončí	na	Dlouhé	
Míli.	 Jediná	 autobusová	 linka,	 která	 ve	 Veleslavíně	 zůstane	 je	 linka,	 která	 slouží	 k	 obsluze	 Vokovic.	 Tím	 se	
současné	autobusové	obratiště	stává	zbytečným.

V	současné	době	existuje	projekt	na	modernizaci	železniční	tratě.	Součástí	návrhu	je	i	částečně	zahloubená	
stanice	Veleslavín.	Můj	návrh	přejímá	pozici	železničního	svršku	(výšku	a	pozici	železnice),	avšak	stanice	jako	
taková	je	zcela	přepracována.	

Vzhledem	 k	 počtu	 obyvatel	 Veleslavína	 a	 Vokovic	 (6	 400	 obyvatel)	 se	 předpokládá,	 že	 nejvyšší	 tok	 
cestujících	bude	právě	mezi	metrem	(směr	centrum)	a	vlakem	(směr	Kladno)	a	mezi	 tramvají	 (směr	centrum)	 
a	vlakem	(směr	Kladno).

Povrchová	železnice	v	této	podobě	je	výraznou	bariérou	v	lokalitě.	Další	takovou	výraznou	bariérou	je	ulice	
Evropská.	Lokalita	je	složena	ze	dvou	rovin.	První	rovina	v	úrovni	ulice	Evropská,	druhá	rovina	v	úrovni	nádraží.	
Výškový	rozdíl	je	zruba	jedno	podlaží	bytového	domu.	

Obvyklá	výška	zástavby	ve	Veleslavíně	a	Vokovicích	je	6	–	12	m,	to	odpovídá	2	–	4	podlažím.	Objevují	se	
zde	i	budovy	18	m,	to	je	6	podlaží.	Směrem	do	centra	a	k	letišti	podél	Evropské	se	postupně	výška	budov	zvyšuje	
až	k	12	podlažím.

V	drtivé	většině	převažuje	v	lokalitě	funkce	bydlení.	U	ulice	Evropská	se	střídá	bydlení	s	administrativními	
budovami.	Z	územního	plánu	je	patrné,	že	se	předpokládá	se	zástavbou	v	podobném	duchu.	V	územním	plánu	
je	 lokalita	označena	 jako	 	SV	 -	 všeobecně	smíšené:	Území	sloužící	pro	umístění	polyfunkčních	staveb	nebo	 
kombinaci	monofunkčních	staveb	pro	bydlení,	obchod,	administrativu,	kulturu,	veřejné	vybavení,	sport	a	služby	
všeho	druhu,	kde	žádná	z	funkcí	nepřesáhne	60	%	celkové	kapacity	území	vymezeného	danou	funkcí.

Dle	hlukové	mapy	je	lokalita	výrazně	zatížena	hlukem.	Okolí	Litovického	potoka	je	zařazeno	do	systému	
ÚSES.

Z	 tohoto	 shrnutí	 vyplívají	 základní	 problematické	 body	 lokality.	 Jako	 ztěžejní	 bych	 uvedl	 potřebu	 
zakomponovat	 navrhovanou	 železniční	 zastávku	 do	 prostředí	místa,	 tak,	 aby	 nevznikla	 další	 liniová	 bariéra.	 
Dále	 pak	 vyřešení	 propojení	 všech	 systémů	 dopravy.	 Jak	 vyplívá	 z	 výše	 uvedeného	 textu,	 autobudové	
obratiště	 se	 stává	 zbytečným	 a	 vzniká	 zde	 velký	 potenciál	 pro	 novou	 výstavbu.	 V	 případě	 rezidenční	 
zástavby	 nastáva	 problém	 s	 hlukem	 z	 ulice	 Evropské.	 Zároveň	 by	 mělo	 dojít	 k	 propojení	 mezi	 Starým	 
Veleslavínem,	navrhovanou	zástavbou,	ulicí	Evropskou	a	Vokovicemi.	V	neposlední	řadě	je	zde	nádražní	budova,	
která	přestavbou	a	modernizací	železnice	přestane	plnit	svůji	původní	funkci.
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vestibul [1]

Případová studie

Hlavní vlakové nádraží Delft 

Autor:	Mecanoo
Adresa:	Stationsplein,	Delft,	Nizozemí	|	mapa
Investor:	Ontwikkelingsbedrijf	Spoorzone,	ProRail,	Gemeente	Delft
Realizace:	2012-2017
Užitná	plocha:	28320	m²

Nová	budova	nádraží	nahradí	původní	železniční	uzel,	který	působí	ve	městě	jako	bariéra.	Samotné	nádraží	
je	umístěno	pod	úroveň	terénu.	Nad	železnicí	vznikla	budova,	kde	parter	slouží	jako	nádražní	hala.	Nad	nádražní	

halou	jsou	tři	administrativní	podlaží,	která	slouží	tisícovce	zaměstnanců	vedení	města. [1]

řez [1]

pohled [1]

půdorys [1]
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Případová studie

Haag Centraal

Architekt:	Benthem	Cronwel	Architects
Realizace:	2016
Plocha:	20	000	m2
Kapacita:	190	000	cestujících/den	(očekává	se	zdvojnásobení	)

Přestupní	 terminál	 se	 nachází	 uprostřed	 města,	 současná	 podoba	 navazuje	 na	 původní	 budovu	 
obchodního	domu,	která	byla	ve	spodních	patrech	předělána,	aby	zapadala	do	nového	konceptu	přestupní	haly	
a vrchní patra byla ponechána.

Hlavní	vstup	je	z	velkého	parkoviště	ze	strany	původní	budovy,	kde	cestující	projde	nejprve	pasáží	obchodů	
a	restaurací,	potom	se	dostane	do	prostoru	haly.	Boční	vstup	pro	pěší	je	ze	západní	strany,	ke	které	přiléhá	ulice	
se	zastávkou	tramvaje	a	rychlé	parkoviště	pro	taxíky.

Dvojitý	 hlavní	 vchod	 pro	 pěší	 vede	 přes	 pasáže	 s	 obchody	 a	 rychlým	 občerstvením	 do	 centrální	 haly.	 
Prostor	nádraží	je	řešen	jako	jeden	vestibul,	který	plynule	přechází	v	nástupiště	pro	dálkové	vlaky.	K	městským	
vlakům	na	vyvýšené	plošině	vedou	eskalátory	z	hlavní	haly.

Zázemí	 pro	 provoz	 nádraží	 je	 v	 prvním	 podzemním	 podlaží	 a	 servis	 v	 podobě	 prodejny	 jízdenek	 
s	 infostánkem	a	 vstupem	do	 zázemí	 je	 umístěn	 v	 prostředním	 “pilíři”	 obklopený	 obchody.	Úschovna	 kol	 (pro	

Holandsko	nepostradatelná)	je	z	vnějšku	budovy	poblíž	parkoviště	pro	auta. [3]

řez [3]

půdorysy haly [3]nádražní hala [3]
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Návrhová část
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pohled z křižovatky na admnistrativní budovu se vstupem do vestibulu metra
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zelený pás mezi navrhovanou zástavbou a současnou zástavbou na místě současné železniční trati
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pohled na bytové domy od Litovického potoka
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Urbanistická	koncepce.
Území	 je	 výrazně	 ovlivněno	 dopravou	 a	 s	 tím	 související	 i	 reliéf	 terénu.	 Lokalita	 je	 složena	 ze	 dvou	 

rovin,	první	rovina	v	úrovni	ulice	Evropská,	druhá	rovina	v	úrovni	nádraží.	Výškový	rozdíl	je	zhruba	jedno	podlaží	 
bytového	 domu.	 Z	 toho	 vychází	 i	 urbanistické	 řešení	 lokality.	 Současně	 charakter	 zástavby	 v	 okolí	 je	 velmi	
rozmanitý	a	ve	většině	případů	stavby	nekomunikují	s	ulicí	Evropská.	Řešená	lokalita	je	rozdělena	na	dvě	části,	
na	část	rezidenční	v	západní	části	směrem	k	potoku,	která	se	skládá	ze	čtyř	menších	bytových	domů	a	jednoho	
pavlačového	bytového	domu	a	na	administrativní	budovu	umístěnou	na	rohu	křižovatky.	

Ulice	Evropská	 je	 jasně	definována	hranou	podlouhlého	pavlačového	domu	a	administrativní	 budovou.	
Podélný	pavlačový	dům	odstiňuje	rezidenční	část	od	rušné	ulice	a	chrání	vytvořený	prostor	mezi	bytovými	domy.	
Čtyři	bytové	domy	jsou	umístěny	na	terénní	hraně.	Menší	bytové	domy	kopírují	stopy	železnice	a	prostor	mezi	
domy	se	rozšiřuje	směrem	k	Litovickému	potoku.	Z	vytvořeného	vnitřního	prostoru	jsou	vstupy	do	všech	bytových	
domů.	Všechny	byty	jsou	orientovány	na	východ,	jih	a	západ	a	vždy	do	zeleně.

Administrativní	 budova	 je	umístěna	na	 rohu	ulic	Evropská	a	Veleslavínská.	Budova	se	skládá	ze	dvou	
menších	obdélníkových	hmot,	spojených	komunikačním	prostorem.	Budova	je	obklopena	veřejným	prostorem.	
Směrem	na	jih	je	umístěna	na	terénní	hranu.	Zde	je	tedy	možné	do	budovy	vstoupit	jak	z	úrovně	ulice	Evropské,	
tak	směrem	od	stávající	nádražní	budovy.	Současně	je	budova	umístěna	nad	vestibulem	metra.

Mezi	nově	navrženými	budovami	a	stávající	zástavbou	v	místě	železniční	trati	je	vytvořen	zelený	pás,	který	
je	součástí	zelené	infrastruktury	města	směřující	od	Stromovky	až	po	Liboc.

Struktura	objektů
Objekty	 jsou	umístěny	na	společném	podzemním	podlaží,	které	slouží	 jako	garáže	a	 technické	zázemí	

budov.	Vjezd	do	garáží	je	z	ulice	Evropské.	
Administrativní	budova	se	skládá	ze	dvou	menších	kvádrů,	které	 jsou	propojeny	komunikací.	V	prvním	

nadzemním	podlaží	je	umístěna	vstupní	hala,	ze	které	je	přístupný	vestibul	metra,	recepce	v	druhém	nadzemním	
podlaží	pro	administrativní	část	a	komerční	prostory.	Toto	podlaží	je	přístupno	ze	tří	stran	a	je	průchozí.	Ze	vstupní	
haly	je	přístupná	recepce,	která	je	umístěna	v	druhém	nadzemním	podlaží.	

Pavlačový	bytový	dům	je	pavlačí	orientován	do	ulice.	Byty	jsou	poté	orientovány	směrem	na	jih	do	bloku	
budov.	Balkony	 bytů	 jsou	 spojené	 a	 tvoří	 pás	 po	 celé	 délce	 fasády.	Parter	 domu	 je	 orientovaný	 jen	 do	 ulice	 
Evropská.	Jedná	se	o	byty	2+kk	a	3+kk.

Čtyři	menší	bytové	domy	jsou	umístěny	na	terénní	hraně	a	z	poloviny	jsou	umístěny	nad	tunelem	železnice.	
Vstup	do	objektu	je	přes	první	nadzemní	podlaží,	které	je	na	úrovni	ulice	Evropské.	V	prvním	nadzemním	podlaží	
je	kočárkárna,	 technická	místnost	a	společenská	místnost.	Od	druhého	do	pátého	podlaží	 jsou	umístěny	byty	
2+kk,	3+kk	a	4+kk.	V	druhém	nadzemním	podlaží	směrem	na	jih	je	vytvořen	sokl,	ketrý	je	využit	jako	terasa	pro	
byty.	Ostatní	byty	mají	k	dispozici	balkony.

Konstrukčně	technické	řešení
Základní	konstrukční	modul	je	8,1	x	8,1	m	a	vychází	z	podzemního	podlaží	a	propisuje	se	do	všech	objektů	

a	jejich	nadzemních	podlaží.	Podzemní	podlaží	dle	terénu	klesají	a	jsou	propojeny	polorampami,	to	umožňuje	
zvýšit	vrstvu	zeminy	nad	podzemním	podlaží	a	tedy	výsadbu	stromů	a	keřů.

Konstrukční	systém	bytových	domů	vychází	ze	skeletového	systému	v	podzemním	podlaží	a	přechází	na	
stěnový	konstrukční	systém,	nosné	stěny	jsou	využity	zároveň	jako	mezibytové	stěny.	Pavlačový	dům	je	tvořen	
výhradně	stěnovým	příčným	systémem.	S	modulem	8,1m	respektive	4,05	m.	Menší	bytové	domy	jsou	tvořeny	
konstrukčním	systémem	stěnovým	kombinovaným.	Fasadáda	je	vytvořena	z	hrubé	omítky	světlé	barvy.

Administrativní	budova	je	tvořena	skeletovým	systémem,	jako	ztužení	slouží	schodišťová	jádra.Fasáda	je		
obložena	obkladem	ve	formátu	cihly.

Všechny	opěrné	stěny	jsou	železobetonové	bedněné	hrubýmy	prkny,	vzor	dřeva	se	propisuje	do	vzhledu	
všech	opěrných	stěn.
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pohled od nádraží

pohled z ulice Evropská
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podled na pavlačový dům z vnitrobloku

pohled na bytový dům z vnitrobloku

0         5                15                 25 m



84 85
pohled na administrativní budovu z ulice Veleslavínská

pohled na pavlačový a bytový dům pohled na pavlačový a bytový dům od Litoveckého potoka
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podélný řez pavlačovým domem a příčný řez administrativní budovou
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Základní statistické údaje o projektu

plocha	dotčeného	území		 	 	 	 	 21	230	m2
zastavěná	plocha	v	úrovni	1NP	 	 	 	 		5	820	m2
zastavěnost	 	 	 	 	 	 										27%
celková	hrubá	podlažní	plocha	nadzemních	podlaží	 30	595	m2

podzemní	podlaží
	 	 garáže	1.PP	a	2.PP	 	 	 	 	7	325	m2
	 	 počet	parkovacích	stání		 	 	 	212	stání
	 	 technické	zázemí	budov		 	 	 	1	160	m2
  vestibul metra 1.PP a 2.PP    3 320 m2
	 	 vlakové	nástupiště	 	 	 	 	3	635	m2
  
administrativní budova
	 	 celková	hrubá	podlažní	plocha	 	 	 10	115	m2
	 	 hrubá	podlažní	plocha	parteru	 	 	 		1	950	m2
	 	 hrubá	podlažní	plocha	kanceláří		 	 		6	905	m2
	 	 hrubá	podlažní	ostatní	 	 	 	 		1	260	m2

nádražní	budova	-	restaurace	
	 	 celková	hrubá	podlažní	plocha	 	 	 					370	m2

bytové	domy	
	 	 celková	hrubá	podlažní	plocha	 	 	 		9	480	m2
	 	 hrubá	podlažní	plocha	vstupu	a	komunikací	 		1	480	m2
	 	 hrubá	podlažní	bytů	 	 	 	 		8	000	m2

pavlačový	bytový	dům	
	 	 celková	hrubá	podlažní	plocha	 	 	 10	630	m2
	 	 hrubá	podlažní	plocha	komunikací	 		 		1	430	m2
	 	 hrubá	podlažní	plocha	parteru	 	 	 		1	800	m2
	 	 hrubá	podlažní	bytů		 	 	 	 		7	400	m2

celkové	počty	bytů	
	 	 2+kk	 	 	 	 	 	 	 78
	 	 3+kk	 	 	 	 	 	 	 60
	 	 4+kk	 	 	 	 	 	 	 20
	 	 celkový	počet	bytů		 	 	 	 											158
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Závěr



92 93

Cílem	 práce	 bylo	 prověřit	 možnost	 zástavby	 okolí	 stávajícího	 nádraží	 Veleslavín	 a	 nově	 vzniklého	 
autobusového	 nádraží	 či	 obratiště.	 Návrh	 vychází	 z	 analýzy,	 která	 byla	 zpracována	 v	 rámci	 předdiplomního	
semináře.

Navržené	budovy	jasně	definují	hranu	Evropské	ulice.	Pavlačový	dům	odstiňuje	rezidenční	část	od	rušné	
ulice,	zároveň	jsou	v	parteru	umístěny	komerční	plochy	směrem	do	ulice.	Všechny	byty	jsou	orientovány	jižně	do	
zeleně	a	nebo	východně	a	západně	do	bloku	rezidenční	části.	Na	rohu	ulic	Evropské	a	Veleslavínské	je	umístěna	
administrativní	budova,	jejíž	parter	slouží	jako	hlavní	vstup	do	vestibulu	metra.	V	parteru	jsou	umístěny	komerční	
plochy	orientované	do	ulice.

Vlakové	nádraží	je	umístěno	pod	úrovení	terénu.	Přestup	mezi	vlakem,	metrem	a	tramvají	 je	realizován	 
z	jednoho	vestibulu,	to	umožňuje	co	nejkratší	a	nejefektivnější	propojení	všech	dopravních	prostředků	hromadné	
dopravy.	Zároveň	je	na	vestibul	napojen	parter	administrativní	budovy.

Stávající	 budova	 nádraží	 je	 zakomponována	 do	 celého	 komplexu	 a	 je	 využita	 jako	 restaurace.	 
Budova	je	s	okolní	zástavbou	propojena	venkovními	schodišti	ve	svahu.	Severním	směrem	s	novou	zástavbou	
při	 ulici	Evropská	a	 jižním	směrem	se	Starým	Veleslavínem.	Mezi	 nádražní	budovou	a	navrženou	zástavbou	 
v	místě	původního	vedení	 železnice	 je	navržen	zelený	pás,	 který	navazuje	na	plánovanou	pražskou	zelenou	
infrastrukturu.
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