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PRAHA, 16. prosince 2019

Mezinárodní porota vybrala vítězný návrh
architektonické soutěže na stanici PrahaVeleslavín
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila vítězný návrh
budoucí podoby železniční stanice Praha-Veleslavín, který doporučila
k realizaci mezinárodní porota architektonické soutěže. SŽDC ji
vyhlásila v souvislosti s přípravou a zpracováním projektu Modernizace
a novostavba trati Praha-Veleslavín – Praha-Letiště Václava Havla.
„SŽDC si uvědomuje svoji zodpovědnost v roli investora infrastrukturních staveb v intravilánu
města, proto poprvé ve své historii vyhlásila architektonickou soutěž. Vítězný návrh účelně řeší
železnici v návaznosti na metro i její další přímé vazby na okolí. Vybrané prvky navíc
použijeme jako jednotící design v dalších stanicích a zastávkách trati Praha – Kladno,“ uvedl
generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.
Autory vítězného návrhu jsou Dalibor Hlaváček a Zuzana Kučerová z pražského studia idhea
architekti. Dynamický tvar budovy i její konstrukce jsou inspirovány rychlostí vlakové dopravy.
Hlavním cílem architektů bylo zajistit logickou a jednoduchou provázanost nádraží s pěší,
cyklistickou, veřejnou hromadnou a automobilovou dopravou.
„Nádraží Praha-Veleslavín chápeme nejen jako důležitý přestupní uzel, ale díky napojení na
letiště i jako bránu do hlavního města, zároveň je přirozeným těžištěm celé čtvrti. Budovu
nádraží jsme proto navrhli jako jasně rozpoznatelný orientační bod, její okolí jako nové místní
centrum s piazzettou. Vnitřní prostor budovy je na první pohled přehledný a cestující přirozeně
naviguje. Střecha nádraží je navržena jako velká travnatá pobytová plocha protnutá pěšími a
cyklistickými trasami. Navazuje tak na 10 km dlouhý lineární park, který vznikne v úseku
Veleslavín – Dejvice díky plánovanému zahloubení železniční trati,“ uvedl architekt Dalibor
Hlaváček.
Důležitým prvkem návrhu jsou ekologické aspekty s ohledem na měnící se klima městského
prostředí. Budova i její okolí jsou navrženy tak, aby přirozeně zadržovaly vodu a vytvářely
prostředí pro rozmanité ekosystémy. Součástí konceptu je využití vzrostlých stromů, zelených
střech, popínavých rostlin, přirozených průsaků, akumulace a znovuvyužití dešťové vody.
Do soutěže přihlásili autoři 22 návrhů. Mezinárodní porota v čele s architekty Sándorem Fintou
a Helgem Lunderem do druhé fáze vybrala 5 návrhů a z nich vzešel vítězný, který porota
doporučila k realizaci. Do finálového kola se kromě návrhu Dalibora Hlaváčka postoupily návrhy
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