
 
Posudek diplomové práce 

 
 

Bc. Jiřího Macháčka 
Železniční stanice, Praha - Veleslavín 
 
zpracovanou v letním semestru  2018/ 2019 
na Fakultě umění a architektury TU Liberec 
 

 
 

Zadání diplomové práce 
Předmětem práce je návrh železniční stanice Praha - Veleslavín, v rámci připravované 
modernizace a novostavby trati Praha - Praha Veleslavín - Letiště Václava Havla. Součástí 
navrženého komplexu je vznik dopravního terminálu s návazností na autobusovou a vlakovou 
dopravu a napojením na metro. Téma zahrnuje i řešení bezprostředního okolí a potřebné 
obslužnosti stanice včetně vytvoření subcentra Prahy 6. Práce je vypsána ve smyslu probíhající 
architektonické soutěže. 
Modernizace a novostavba trati Praha- Kladno s připojením Letiště Václava Havla je Jedním 
z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Požadavky vycházejí ze 
stavu, kdy dochází k souběžné realizaci dopravně integrovaného uzlu na Dlouhé míli, který je 
rovněž součástí nově rekonstruované trasy železnice. Do této lokality bude přesunut 
autobusový terminál pro meziměstskou dopravu, vznikne zde také velkokapacitní parkoviště 
pro 5000 automobilů ( P/R+ odstav pro letiště). Proto dojde k uvolnění exponovaných ploch ve 
stávajícím řešení prostoru stanice Veleslavín. 

 
Komentář k řešení 
Diplomant si vybral vlastní zadání práce z probíhající dvoukolové architektonické soutěže, 
protože se soutěže aktivně zúčastnil, přijal stavební program se všemi omezujícími 
podmínkami.  
 
Jde především o situování první fáze návrhu- vlastní železniční stanice Praha- Veleslavín na 
pozemcích Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která bude etapu financovat a 
provozovat, druhá fáze je lokalizována na pozemcích Prahy 6, funkčně jde o komerční prostory, 
tržnici, parking a komunitní centrum. Tato etapa bude ukončena na východní hraně lokality 
přestřešením vstupu do metra a výstavbou gastro provozu. 
 
Jiří Macháček vytváří dynamickou velkorysou střešní konstrukci, kterou lze postupně 
dostavovat v požadovaných fázích. Střecha je jednotícím prvkem návrhu, pozitivně hodnotím, 



že návrh fází může probíhat postupně a odděleně bez negativního vlivu na eventuální 
nedokončenost návrhu. 
Separaci zadaných etap se daří diplomantovi řešit i v provozních celcích půdorysů jednotlivých 
částí- železniční stanice, zástavba Evropská, blok Veleslavínská. 
 
Vlaková stanice kopíruje železniční koridor ze severní strany. Vzhledem k tomu, že niveleta 
železnice je cca 4,5m pod úrovní okolního terénu, diplomant umisťuje na úroveň vstupního 
náměstí čekárnu s pokladnami a nezbytným servisem, fast- foodovou restauraci, drobný prodej 
a exteriérovou krytou čekárnu, nástupiště v obou směrech jsou situovány podél nivelety 
železnice o podlaží níže, zde jsou zároveň všechny potřebné technické prostory stanice. 
Součástí druhé fáze orientované do Evropské  jsou provozy tržnice, komerčních prostor i 
komunitního centra Prahy 6, které autor umisťuje na úroveň terénu, v podzemí je situován 
dvoupodlažní parking. 
Na východě strukturu uzavírá zástavba podél ulice Veleslavínské, její součástí je uzavření 
střešní konstrukce, pod ní jsou provozy gastro se zázemím a kryté schodiště do pozemních 
prostor metra. 
 
Dané dopravní koridory funkcí- železnice, metro, parkování nadzemní a podzemní, různé 
výškové nivelety, stavební program dělený do etap, odlišné majetkové poměry s proměnnou 
hranicí dvou rozdílných fází, to všechno klade na komplexnost práce vysoké nároky, které se 
diplomantovi daří zdárně řešit. Jiří Macháček přiznává na výkresech komplexnost problémů, 
především dopravních, přesto ho chválím, že nezabředl do dopravních osidel a velkorysým 
konceptem řeší i architekturu. 
 
Hodnocení 
Diplomant Jiří Macháček předvedl ve své diplomové práci jasný názor na řešené území, musím 
pochválit komplexní přístup, mimořádnou pracovitost a svědomitost při řešení vybraného 
území, práce splňuje podmínky diplomového zadání, navrhuji 
 
 
 

A- výborně 
 

V Liberci, 1. 6. 2019 doc. Ing. arch. Jiří Buček 
 vedoucí diplomové práce         
 
 
 
 
 



 
 
  
 

 

 
  

 
 
 
 
  
 

 

 
  


