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Úvod  
Účel, zadání, metodika a doporučení  

 

Účel a zadání  

Vypracování dokumentu „Veřejný prostor a jeho potenciál u stanic metra“ bylo Institutu plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy uloženo usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2202 ze dne 

15. 9. 2015. „Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra“ je druhou etapou vypracování 

tohoto dokumentu a jejím účelem je navrhnout principy a postupy řešení směřující ke zkvalitnění 

veřejného prostoru v bezprostředním okolí prioritních stanic.  

11 prioritních stanic k řešení z hlediska zkvalitnění veřejného prostoru bylo navrženo v rámci první 

etapy vypracování dokumentu (do března 2016), která spočívala ve zpracování Analýzy rozvojového 

potenciálu stanic metra. Jde o stanice Skalka, Dejvická a Bořislavka na trase A, stanice Luka, Lužiny, 

Hůrka, Karlovo náměstí, Českomoravská a Černý Most na trase B, stanice Háje a Ládví na trase C. Návrh 

11 prioritních stanic odsouhlasila Rada hlavního města Prahy usnesením číslo 1030 ze dne 3. 5. 2016.  

Nejde o stanice, kde je v současné době největší rozsah a závažnost nedostatků v kvalitě veřejného 

prostoru, ale o významné stanice (ve většině případů situovaných na sídlištích) s velkým městotvorným 

a rozvojovým potenciálem, u kterých lze řešením ve veřejném prostoru tento potenciál ještě více 

posílit. Zároveň je řešení možné realizovat v nejbližších letech, aniž by se muselo něco zásadního na 

úrovni města rozhodnout.  

 

Metodika  

Při tvorbě dokumentu byly využity především výstupy Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra 

z března 2016, ale také velké množství dat, podkladů a informací shromážděných během přípravy této 

analýzy. Za všechny je vhodné zmínit pasporty stanic metra DP HMP z října 2015, nebo vyjádření 

dotčených městských částí během podzimu 2015. Dále zpracovatelé provedli ještě průzkum v prostoru 

řešených stanic.  

Návrhy opatření byly v průběhu prací konzultovány na příslušných pracovištích DP HMP a ROPID v míře 

limitované relativně krátkým časem na zpracování. Pracovníci DP HMP a ROPID poskytli potřebné 

podklady a informace, jejich podněty a připomínky byly do dokumentu zapracovány.  

Dále byly od správců sítí vyžádány aktuální záměry v bezprostředním okolí 11 prioritních stanic, aby 

bylo možné upozornit na pravděpodobně nutnou časovou a prostorovou koordinaci přípravy řešení 

zkvalitnění veřejného prostoru s aktuálními záměry správců sítí.  

Návrhy opatření jsou strukturovány v souladu s důvodovou zprávou usnesení Rady hlavního města 

Prahy číslo 2202 ze dne 15. 9. 2015. To znamená, že jsou rozděleny na části A. až F. podle jednotlivých 

typů řešení, přičemž logicky se u každé jednotlivé stanice nemusejí uplatnit všechny z uvedených šesti 

typů řešení:  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  
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E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

V rámci jednotlivých typů řešení (A. až F.) byly sledovány 3 časové horizonty pro postup řešení:  

- HORIZONT I (2016+) - realizaci řešení je v zásadě možné zahájit v řádu měsíců bez nutnosti 

zpracování studií a projektových dokumentací  

- HORIZONT II (DO 2020) - pro případnou následnou realizaci řešení je nejdříve nutné zpracování 

studií nebo projektových dokumentací a získání příslušných povolení - jde o horizont zhruba do 

roku 2020, do kterého je možné prověřit a realizovat řešení zpravidla jen menšího rozsahu  

- HORIZONT III (2020+) - na rozdíl od horizontu II jsou předmětem řešení širšího rozsahu, pro která 

bude zpracování studií nebo projektových dokumentací a získání příslušných povolení časově 

náročné, a proto případná vlastní realizace bude možná pravděpodobně až po roce 2020  

 

Doporučení  

Navržené principy a postupy řešení zkvalitnění veřejného prostoru (pro všechny tři výše uvedené 

časové horizonty I, II, III) by měly být co nejdříve připravovány k realizaci jednotlivými navrženými 

garanty jednotlivých principů řešení a v rámci tohoto procesu by mělo dojít k postupnému upřesňování 

finančních nákladů potřebných pro tuto realizaci, prioritně pro zbytek roku 2016 a pro rok 2017.  

V případě stanic, kde již DP HMP plánuje nebo připravuje investiční akce, bude nutné pro řešení 

veřejného prostoru zajistit financování v objemu nad rámec plánované výše pro investiční akci ve 

stanici. Obdobně bude nezbytné, aby garanti jednotlivých principů řešení vyčíslili i navýšení dalších 

výdajů ze svých rozpočtů k zajištění přípravy a realizace navržených principů a postupů řešení (prioritně 

pro zbytek roku 2016 a pro rok 2017), aby bylo možné toto navýšení finančně pokrýt z rozpočtu 

hlavního města Prahy. 
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Obecné principy řešení  
Principy řešení zkvalitnění veřejného prostoru u stanic metra  

 

Pro jednotlivé typy řešení A. až F. byly definovány (pokud to bylo možné) obecné principy řešení 

zkvalitnění veřejného prostoru u stanic metra a tyto principy byly přednostně uplatňovány 

v následných návrzích zadání řešení pro jednotlivé stanice. Formálně jsou obecné principy označovány 

kódem typu např. B.01 s oranžovým podbarvením. Stejný obecný princip (např. uvedený příklad B.01, 

což je Generální úklid stanic) je proto součástí řešení u více stanic (na rozdíl od principů řešení se žlutým 

podbarvením, např. B.1, které jsou specifické pro jednu stanici - konkrétně např. Revize a dočasná 

oprava přístřešků pro stanici Skalka, nebo Nový východní výstup / výtah pro stanici Hůrka, viz dále).  

 

A. Širší urbanistické vazby  

Nebyly identifikovány obecné principy řešení.  

Stanice vyžadují při tomto typu řešení A. individuální přístup zohledňující polohu ve městě, dopravní 

význam, charakter okolního území a jeho rozvojový potenciál.  

 

B. Úpravy veřejných prostranství  

B.01 Generální úklid stanic  

Použité materiály a povrchy ve stanicích metra jsou vesměs natolik nadčasové a trvanlivé, že při jejich 

dostatečné údržbě by byly schopny fungovat po dlouhou dobu. Právě nedostatky v údržbě stanic metra 

jsou na první pohled snadno postřehnutelné a jeví se jako základním nedostatkem kvality veřejných 

prostranství ve stanicích pražského metra. Primárním řešením by měl být generální úklid stanic, 

konstrukcí a povrchů, v rámci kterého by se měly umýt konstrukce, podlahy, stěny, podhledy a okna, 

očistit povrchy od všudypřítomných výkalů ptactva očistit světla a jejich kryty pro lepší svítivost, očistit 

povrchy od nálepek, reklam, žvýkaček atd.  

   

 

B.02 Obnova původní architektury a dodržování designu stanic  

Většina stanic metra jsou velmi kvalitní architekturou, jak v celku (dispozičně), tak v detailu i z hlediska 

použitých kvalitních materiálů (platí zejména o stanicích budovaných do 90. let). Pražské metro je ve 

svých interiérech naprosto unikátním architektonickým dílem, a to by mělo být východiskem pro 

všechny úvahy o úpravách jeho stanic, vestibulů i okolního veřejného prostoru.  
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Výrazným problémem jsou dílčí úpravy a ad-hoc dodělávky různých dodatečných systémů, zařízení 

a dalších předmětů (světla, kamery, reproduktory atd.), které nerespektují původní koncepci návrhu 

a narušují kvalitní design a nadčasový vzhled interiéru stanice. Je třeba provést drobné opravy detailů 

a poničených částí konstrukcí. Dále zajistit odborně prováděnou údržbu, která bude v souladu 

s architekturou a designem stanic (zajistit odborné školení a kontrolovat provedení drobných i větších 

úprav, zda je v souladu s původním návrhem a koncepcí). Dodatečná zařízení umísťovat tak, aby 

nevznikala místa pro sezení ptactva (v duchu původních nadčasových detailů).  

    

 

B.03 Kultivace objektů ve vestibulech  

Stanice se potýkají s mnoha dodatečně umísťovanými objekty, se kterými se v návrhu stanice většinou 

nepočítalo (automaty, stánky, stojany na reklamy apod.). Všechny tyto prvky významně znehodnocují 

architektonicky hodnotné, kvalitní a příjemné interiéry vestibulů stanic. Jsou výrazně barevné, či 

tvarově složité a umísťované bez ohledu na celkové působení interiéru stanice. Proto by se mělo 

přistoupit ke kultivaci (případně i redukci) uvedených objektů, konkrétně především sjednotit formu 

a barevnost prvků s originální barevností konstrukcí stanice, využívat přítomné prvky a pokud možno 

nedodávat další (v případě potřeby pak vždy v duchu nadčasových detailů původního návrhu stanice).  
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B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Významným obecným problémem je nekontrolovaná, přebujelá až agresivní forma reklamy obecně 

téměř všech provozoven ve vestibulech, pramenící z nedostatečné regulace ze strany pronajímatele. 

Reklama je natolik agresivní, že narušuje nejen kvalitní architekturu interiérů a exteriérů, ale zároveň 

velmi snižuje schopnost orientace tím, že přebíjí informační systém metra. Je třeba kultivovat 

přebujelou reklamu a označení provozoven na únosnou úroveň, která nebude degradovat kvalitní 

interiéry a exteriéry stanic - upravit nájemní vztahy provozovatelů prodejen a provozoven tak, aby 

určovaly podmínky pro reklamu v souladu s charakterem stanice. Dále je třeba zjednodušit, zpřehlednit 

orientační a informační systém metra, zejména s ohledem na přestupy a bezbariérové přístupy 

a návaznost na okolní město. K dosažení tohoto cíle by měla být uskutečněna designově-grafická 

soutěž na celoměstský orientační a informační systém (za spolupráce IPR Praha, ROPID, DP HMP 

a MHMP).  

    

 

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce  

V případech, kdy chodci nemohou pohodlně a bezbariérově překonávat ulice v bezprostředním okolí 

stanice, by mělo být prověřeno doplnění nových přechodů pro chodce a případně následně 

realizováno.  

   

 

C. Bezbariérové přístupy  

Nebyly identifikovány obecné principy řešení.  

A to zejména proto, že 9 z 11 prioritních stanic nevyžaduje tento typ řešení C.  
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D. Majetkoprávní vypořádání  

D.01 Majetkoprávní vypořádání vedené za účelem realizace rozvojových projektů  

U některých stanic metra jsou připravovány rozvojové projekty a stavební záměry převážně privátních, 

ale i veřejnoprávních investorů, jejichž realizaci však dlouhodobě často brání nevyřešená vlastnická, 

nájemní či užívací práva vzhledem k pozemkům dotčených těmito záměry. Proto by hl. m. Praha 

a případně jím zřízené organizace měly vést a často i iniciovat intenzivnější jednání s privátními 

investory za účelem nalezení společného řešení, které povede k realizaci vhodných rozvojových 

projektů, za které lze typicky považovat developerské revitalizace stanic metra a jejich bezprostřední 

okolí, či projekty realizované ve veřejném zájmu (např. výstavba parkoviště P+R atd.). Je ale vždy nutné 

při majetkoprávním vypořádání mezi subjekty veřejného a privátního sektoru ctít obecný princip 

odpovědného nakládání s veřejným majetkem a zajistit tak pro hl. m. Prahu co nejvýhodnější 

podmínky, typicky co se ceny převáděných či pronajímaných pozemků týče.  

 

D.02 Převody pozemků za účelem efektivnější správy veřejného majetku  

Bariérou pro zajištění optimální správy stanic metra, přiléhajících (dopravních) staveb 

a bezprostředního okolí stanice je často příliš roztříštěná vlastnická struktura pozemků, ke které často 

dochází i když jsou vlastníky dotčených pozemků a staveb výhradně veřejnoprávní subjekty (nejčastěji 

Dopravní podnik hlavního města Prahy, hl. m. Praha, městské části, popř. stát a jeho organizace). 

Roztříštěnost vlastnické struktury má za následek nevyjasněnost kompetencí v oblasti zajištění 

řádného provozu a údržby daného území. Je tedy vysoce žádoucí realizovat takové (bezúplatné) 

převody nemovitého majetku mezi jednotlivými veřejnoprávními subjekty, které povedou k vytvoření 

jednotných a logických územních celků, na nichž bude možné vykonávat efektivní správu. Rovněž by 

mělo dojít ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb na nich umístěných, což se typicky týká 

povrchových staveb vestibulů.  

 

E. Doplnění základní vybavenosti  

E.01 Zrušení mobilních maloobchodních provozoven ve vestibulech stanic metra  

V mnoha stanicích metra jsou cestujícím poskytovány doplňkové služby v mobilních demontovatelných 

zařízeních určených pro prodej – v tzv. metroboxech. Ve shodě s DP HMP nepovažuje IPR Praha tuto 

formu maloobchodního prodeje za vhodnou, ať již z hlediska zajištění funkčnosti a bezpečnosti 

přepravy, tak především i z pohledu estetického, kdy je evidentní, že tato forma prodeje „tržnicového 

charakteru“ nepřispívá modernímu a kultivovanému rázu stanic metra. Cílem by tedy mělo být prověřit 

možnosti rychlého a efektivního zrušení všech těchto mobilních provozoven a koncentrovat veškerý 

maloobchod a služby v rámci vestibulů do vyhrazených stacionárních provozoven.  
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E.02 Ukončení činnosti provozoven s negativními společenskými dopady  

V bezprostředním okolí stanic metra se ve zvýšené míře vyskytují i provozovny, které lze označit ze 

společenského hlediska za nežádoucí. Primárně jde o hazardní provozovny (herny a kasina), které se 

ve většině případů, nikoliv však výhradně, vyskytují mimo prostory vlastněné DP HMP (ten již považuje 

hazardní provozovny za zakázaný účel nájmu). IPR Praha podporuje iniciativy potírání hazardu, 

v předloženém materiálu jsme však v rámci navržených principů postupů řešení explicitně zmínili 

potřebu zrušení hazardních provozoven pouze u těch stanic, kde bylo v jejich bezprostředním okolí 

identifikováno v rámci provedeného terénního průzkumu 3 a více provozoven, což svědčí již o vysoké 

koncentraci těchto aktivit. Cíle zrušení heren a kasin nebude však nikdy dosaženo bez aktivního 

přístupu, vzájemné kooperace a především společné vůle všech relevantních subjektů z veřejného 

sektoru.  

   

 

E.03 Revitalizace komerčního i sociálního zázemí ve stanicích metra a zvýšení ekonomického 

potenciálu  

Některé stanice metra se vyznačují nepříliš ideální skladbou nájemců či relativně vyšší mírou 

neobsazenosti pronajímatelných komerčních prostor, která může být v řadě případů odrazem celkové 

neatraktivity, fyzické degradace či nevhodné dispozice prostoru komerčního zázemí v rámci stanice. 

K uvedenému často přispívá i neuspokojivý stav veřejných toalet, jejichž rychlejší revitalizaci brání 

Dopravnímu podniku hlavního města Prahy především nedostatek finančních prostředků. Je tedy 

potřeba uvést komerční i sociální zázemí vestibulů stanic do takové podoby, se kterou budou spokojeni 

nejenom cestující, ale bude atraktivní i pro potenciální nájemce komerčních jednotek. S revitalizací 

komerčního a sociálního zázemí souvisí i potřeba vyššího důrazu na maximální využití ekonomického 

potenciálu a zvýšení výtěžnosti z pronájmu obchodních ploch a prostor, které jsou ve vlastnictví 

DP HMP, resp. hl. m. Prahy.  
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E.04 Podpora aktivního užívání navazujících veřejných prostranství  

Většina komerčních ploch ve stanicích metra dostatečně nevyužívá potenciál navazujícího veřejného 

prostoru a nepodporuje jeho oživení a rozvoj. Bylo by vhodné ve zvýšené míře podporovat atraktivní 

formy užívání obchodních ploch, které budou rozvíjet aktivity v navazujícím veřejném prostoru 

(předzahrádky kaváren, občerstvení s dětským koutkem / hřištěm apod.).  

   

 

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

F.01 Zlepšení přestupních vazeb v přestupních bodech veřejné dopravy  

Přestupní bod veřejné dopravy umožňuje cestujícím přestup a přístup na jednotlivé druhy dopravy. Pro 

efektivní funkčnost veřejné dopravy jsou přestupní body nutností, při optimalizacích dopravy se většinou 

ještě jejich počty zvyšují, a právě proto je nutné nabídnout cestujícím co nejpřívětivější podobu přestupní 

vazby, aby pěší přesun nevnímali jako zásadní zápor celého systému. Obecně lze konstatovat, že podoba 

přestupního bodu významně ovlivňuje celkový dojem z veřejné dopravy a tedy i její potenciál.  

Zásady pro přestupní bod:  

• přehledné a logické řazení zastávek  

• co nejmenší provozní náklady (minimalizace manipulačních jízd)  

    

Mezi základní parametry utvářející podobu přestupního bodu patří délka a charakteristika přestupní 

vazby, jenž by měla být co možná nejkratší a bez nutnosti překonávat ztracené spády (dovoluje-li to 

konfigurace terénu a uspořádání infrastruktury). Charakteristika přesunu i jeho délka v rámci přestupní 

vazby je významným činitelem pro celkový dojem z přestupního bodu. Tu nejvíce ovlivňuje: vzdálenost 

mezi stanovišti jednotlivých spojů nebo různých druhů dopravy (dopravních systémů), přímočarost 

(resp. klikatost) cesty a překonávané spády.  

Zásady pro realizaci přestupní vazby: 

• navrhovat vždy tak, aby byla pro cestujícího co nejpříjemnější  

• nejpřímější a co možná nejkratší  

• bez překonávání ztracených spádů  

• musí být na první pohled zřejmá (intuitivní orientace cestujícího v uzlu)  
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• nesmí vyvolávat v uživateli pocit nebezpečí  

Veškeré zásady musí respektovat poměry konkrétního prostoru tak, aby navržený přestupní bod citlivě 

dotvářel veřejný prostor, případně tvořil nová těžiště v území. Je zde nutné zdůraznit, že každá přestupní 

vazba v rámci povrchové dopravy je zároveň i přístup na zastávky veřejné dopravy. V tomto směru 

existuje logická synergie a překryv s obecným principem B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce.  

    

 

F.02 Rozšíření kapacity systému parkovišť P+R u stanic metra  

Velkým potenciálem pro zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy je její kombinace 

s individuální automobilovou dopravou. Pro vhodnou funkci této kombinované přepravy je nutné 

vybudovat odpovídající infrastrukturu v podobě parkovišť P+R a stanice metra jsou k tomuto účelu 

klíčovými místy. Postup realizace výstavby parkovišť P+R je v hlubokém deficitu v porovnání 

s požadavkem stanoveným orientačně už pro rok 2010 v platném územním plánu. Pro další rozvoj 

tohoto systému je třeba aktivní přístup města.  

 

F.03 Realizace parkovišť B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Podobně jako kombinace individuální automobilové dopravy a veřejné dopravy, tak i kombinace 

cyklistické a veřejné dopravy může zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy. Potenciální rádius 

obslužnosti parkovišť B+R je sice menší než u P+R, a proto je důležité situovat parkoviště B+R ke každé 

stanici metra s kapacitou odpovídající potenciálu přilehlého území. Parkoviště B+R musí splňovat 

stanovené standardy kvality, především požadavek na bezpečnost a zabezpečení proti odcizení kola. 

Snížení rizika odcizení kola může být například formou dohledu (kamerového), uzamykatelného boxu 

či využití zázemí stanic metra nebo i vestibulů metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol.  

Zásady při realizaci parkoviště B+R:  

• umístění s ohledem na návaznou cyklistickou infrastrukturu (bezpečný a komfortní příjezd)  

• odpovídající kapacita odvozená od potenciálu konkrétní lokality  

• splnění požadavku na bezpečnost a zabezpečení proti odcizení kola  
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SKALKA  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

  

Transformační plochy v okolí stanice vlastněné DP HMP mají potenciál nové výstavby  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince A se nachází na území městské části Praha 10 v katastrálním území Strašnice. 

Jde o bezbariérovou jednovestibulovou stanici s pěti výstupy na povrch (do ulice Na Padesátém), která 

byla uvedena do provozu v roce 1990. Fyzický stav stanice odpovídá jejímu stáří a vyžaduje již celkovou 

rekonstrukci.  

V rámci provedené Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Skalka identifikována 

opatření potřebná pro zlepšení stavu veřejného prostoru Dopravním podnikem hlavního města Prahy, 

Městskou částí Praha 10, Technickou správou komunikací hlavního města Prahy i Kanceláří veřejného 

prostoru IPR Praha.  

Z hlediska obratu cestujících i počtu obyvatel v docházkové vzdálenosti lze považovat stanici Skalka za 

průměrně významnou. V jejím okolí, které je tvořeno převážně obytnou zástavbou sídlištního typu, se 

nenacházejí žádné cíle regionálního nebo metropolitního významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je zde pouze na autobusové spoje PID. U stanice je parkoviště P+R.  

V bezprostřední blízkosti stanice metra Skalka existuje potenciál nové výstavby v rámci stávajících 

transformačních ploch vlastněných DP HMP. Nová výstavba by měla být realizována v časovém 

horizontu III (2020+). Proto jsme principy řešení pro horizont I (2016+) a horizont II (DO 2020) 

navrhovali jako nízkonákladové, do doby předpokládané nové výstavby budov.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice leží v těžišti lokality Sídliště Skalka u hlavní ulice Na Padesátém a tvoří rozhraní mezi zástavbou 

a liniovým parkem, s potenciálem propojit vegetační strukturu sídliště s navazujícím parkem Za Dráhou. 

Bezprostřední okolí stanice postrádá urbanistickou koncepci a samotná stanice nevyužívá potenciálu 

být lokálním centrem. Okolí stanice metra trpí nejasností vymezení veřejných prostranství sídlištního 

typu, složitostí konstrukcí a neuchopitelností prostoru s velkým množstvím zbytkových ploch. Pěší 

vazby jsou složité a bariérové.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanistická studie „Centrum Skalka“  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Studie by měla zejména prověřit potenciál a možnosti výstavby kvalitních budov nad samotnou stanicí 

metra, prověřit zapojení stanice metra do okolní zástavby, definovat stanici metra jako přirozené 

centrum lokality a prověřit vztahy rozhraní zástavby a přilehlého parku. Obsahem studie by mělo být 

prověření možností případné další zástavby v okolí stanice (především na pozemcích vlastněných 

DP HMP), vhodně navazující a doplňující stávající heterogenní zástavbu s jasně definovaným vztahem 

k navazujícímu parku.  
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Předmětem studie by tak mělo být i prověření možnosti propojení struktury parků a jejich vztah 

k dnešní hlavní ulici Na Padesátém, celkovou organizaci přestupního uzlu Skalka včetně návrhu úpravy 

stávající odstavné plochy pro autobusy (zmenšení, kultivaci a zapojení do prostoru parku).  

Studie by měla prověřit možnosti a účelnost případných změn vedení vysokého napětí s ohledem na 

účelnější naložení s prostorem.  

Zadání studie by mělo zohlednit navržené principy a aktuální stav dalších typů řešení (viz dále) ve stanici 

Skalka v rámci horizontu I (2016+) a horizontu II (DO 2020). A obráceně - studie a její výsledky by měly 

být východiskem pro princip řešení B.2 v horizontu III (2020+).  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Interiér (vestibul stanice)  

Díky užitým kvalitním materiálům a nadčasovým skrytým technickým detailům je vestibul ve velmi 

dobrém stavu, který nevyžaduje významnou stavební rekonstrukci. Interiér je pouze zanesen 

množstvím různých neforemných objektů, reklam a různorodých informačních systémů a prvků, které 

nejsou v souladu s designem vestibulu.  

   

Exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Exteriér stanice metra trpí nejasností vymezení veřejných prostranství sídlištního typu, složitostí 

konstrukcí a neuchopitelností prostoru s velkým množstvím zbytkových ploch. V této významné 

přestupní vazbě metro – autobusy chybí povrchové přechody v místech, kde je lidé vyhledávají. 

V navazujících prostorech v okolí chybějí mnohá pěší propojení, která jsou vyšlapávána v trávnících 

a skalkách. Výstupy z metra kryjí přístřešky sloužící na přestupních vazbách na autobusy. Jejich 

konstrukce je velmi složitá a náročná na údržbu. Nadzemní objekty nad vestibulem jsou částečně 

obsazeny menšími komerčními plochami různé kvality, které však prostor významně narušují svou 

agresivní reklamou a vývěsními štíty. Příliš rozhlehlá plocha pro točnu autobusů, která není sdružená 

s ostatními zastávkami autobusů, výrazně zasahuje do prostoru přilehlého parku a odděluje stanici 

metra od tohoto rekreačního potenciálu. Významnou příležitost představují transformační plochy pro 

výstavbu budov.  
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Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• V okolí stanice je připravována obnova silnoproudých sítí Strašnice  

• Stavební úpravy plynovodu v ulici Uhříněveská na křížení s ulicí Na Padesátém (bez termínu)  

• Zrušení tepelného napáječe DN 300 podél východní strany ul. Na Padesátém od ul. Vyžlovská 

po ul. Mukařovská a jeho náhrada novým tepelným napáječem v ul. Tehovská (2016–2017)  

• Rekonstrukce tepelných přípojek z TN Skalka DN 350 do předávacích stanic PS 52 a PS 57 a v ul. 

Vyžlovská a Křenická (výhledově)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• Na Padesátém  

• Na Padesátém - oblast Skalka BBP  

• Přetlucká II  

• Pod Strání  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Skalka.  

• V interiéru i exteriéru provést úklid a očištění povrchů, také jsou nutné některé drobné opravy 

povrchů - např. kamenné obklady stěn budou žádat dílčí opravy a výměny kusů prvků, které 

byly narušeny vrtáním, či nehodami v průběhu fungování stanice  

B.02 Obnova původní architektury a dodržování designu stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Skalka.  

• V interiéru očistit a klempířsky upravit kvalitní architektonické / designové prvky do původní 

podoby, opatřit odpovídající povrchovou ochrannou vrstvou (dle originálního materiálu)  

• Veškeré dodatečně instalované prvky ve vestibulu zabudovat do konstrukcí / podhledu apod., 

pro osvětlení je třeba využít současné spáry v podhledu, svítidla pouze doplnit o odpovídající 

technické řešení, které splní požadavky na osvětlení prostoru  
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B.03 Kultivace objektů ve vestibulu  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Skalka.  

• Redukovat objekty umístěné ve vestibulu a sjednotit je do jednotné formy  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Skalka.  

• Vyčistit interiér od reklam a různobarevných informačních systémů  

• V exteriéru odstranit nelegální reklamy a redukovat legálně vylepené  

• Zajistit zpracování jednotného grafického manuálu pro vývěsní štíty všech obchodů 

a uplatňovat ho v praxi  

• Odstranit nebo přeložit pokud možno všechny dodatečně umístěné předměty z fasád budov  

   

HORIZONT II (DO 2020)  

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce (viz také F.01)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.05 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Skalka. V současné době jsou přechody pro chodce na třech ramenech světelně 

řízené křižovatky Na Padesátém / Vyžlovská a je vhodné prověřit umístění přechodu i na zbývajícím 

severním rameni přes ulici Na Padesátém.  

• Prověřit doplnění nového přechodu pro chodce přes ulici Na Padesátém (na severním rameni 

křižovatky Na Padesátém / Vyžlovská) a případně následně realizovat  

B.1 Revize a dočasná oprava přístřešků  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  
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Jde o nízkonákladovou úpravu před novou výstavbou budov.  

• Provést revizi přístřešků sloužících na přestupních vazbách z metra na autobusy  

• Odstranit zbytné přístřešky a zrealizovat nezbytné dočasné opravy ponechaných přístřešků  

HORIZONT III (2020+)  

B.2 Výstavba „Centra Skalka“  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o novou výstavbu budov v rámci stávajících transformačních ploch vlastněných DP HMP, která by 

měla vycházet z výstupů urbanistické studie (viz A.1).  

• Připravit podklady pro rozhodnutí, zda pozemky prodat, pronajmout (případně na nich 

realizovat stavbu města)  

• V závislosti na rozhodnutí na základě předchozího bodu případně zrealizovat developerskou 

soutěž na development  

• Realizovat výstavbu  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Skalka je bezbariérová. Je zde umístěn výtah z uliční úrovně na úroveň nástupiště metra, 

který byl uveden do provozu v dubnu roku 2002. Bezbariérový vstup je situován do blízkosti 

autobusové smyčky umístěné mezi ulice Na Padesátém a Žernovská. Vestibul stanice je bezbariérově 

nepřístupný. Problematická je vazba mezi výtahem a východní hranou ulice Na Padesátém, což 

navrhujeme řešit doplněním přechodu pro chodce (viz B.05 a F.01).  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

Z informací uvedených v pasportech stanic metra zpracovaných Dopravním podnikem hlavního města 

Prahy (aktuálnost k 1. 9. 2015) vyplývá, že DP HMP zvažuje nabídnout své pozemky situované mezi 

ulicemi Pod Strání a Na Padesátém v místě vestibulu stanice, výtahu, výstupů z metra, smyčky autobusů 

a přístřešků MHD do otevřené veřejné soutěže developerské společnosti k zástavbě. V případě stanice 

metra Skalka se nabízí možnost kompletní demolice povrchových objektů a zakomponování 

vstupů/výstupů z metra a autobusových zastávek do nově vzniklé budovy. Tímto způsobem by došlo 

k odstranění nevyhovujících objektů ve vlastnictví DP HMP a zároveň k celkové revitalizaci 

nevzhledného okolí stanice metra. Pro zachování jednotného rázu celé stanice, kdy je uvažováno 

s demolicí západní částí, je ale nutné zamyslet se také nad východní částí mezi ulicemi Na Padesátém, 
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Rubensova a Vyžlovská, kde jsou umístěny stejné architektonické prvky (např. zastřešení zastávek) jako 

v západní části. Východní část je z pohledu majetkoprávní komplikována ve vztahu k pozemku parc. č. 

3237/48 k. ú. Strašnice, kdy jeho části nejsou restitučně dořešeny.  

Jednou z nezbytných podmínek této revitalizace by tedy bylo, vedle splnění celé řady podmínek 

především technického charakteru, kompletní majetkoprávní vypořádání, a to jak v oblasti vlastnických 

práv k dotčeným pozemkům, tak i v oblasti stávajících nájemních vztahů vázajících se k tomuto 

prostoru. Výše zmíněný záměr je zatím spíše jen ve stadiu úvahy a tudíž navrhovat principy a postupy 

řešení v oblasti majetkoprávního vypořádání je v tuto chvíli předčasné.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 22. 4. 2016)  

Objekt stanice Skalka: prodej kompletního sortimentu jízdních dokladů, trafika (2x), pizza (2x), 

květinářství, textil+doplňky, sázková kancelář, metrobox s levným textilem, metrobox s kuřáckými 

potřebami, bufet, nápojové automaty, bankomaty, WC  

Vybavenost obchody a službami je v rámci vestibulu a nadzemních prostor standardní a její skladba 

odpovídá základním potřebám cestujících. Všechny stacionární komerční prostory byly v době 

průzkumu pronajaty a aktivně využívány, což však neplatilo o nepříliš dobře působících šesti 

metroboxech, které byly ve většině případů bez využití.  

V těsné blízkosti stanice se nachází starší centrum komerční vybavenosti, které tvoří zázemí pro sídliště 

Skalka a je v relativně dobrém stavu. Doplnění základní komerční vybavenosti v prostoru stanice Skalka 

a jejím okolí tedy nelze považovat za opodstatněné.  

   

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.01 Zrušení mobilních maloobchodních provozoven  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  
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Jde o uplatnění obecného principu E.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Skalka. S ohledem především na vizuální i provozní stránku vestibulu doporučujeme zrušit 

nepříliš dobře působící provozy, které jsou soustředěny v nevzhledných demontovatelných zařízeních 

určených pro prodej (tzv. metroboxech), a to s cílem koncentrovat veškerý maloobchod a služby do 

vyhrazených stacionárních provozoven.  

• Prověřit možnosti okamžitého ukončení nájemního vztahu s provozovatelem metroboxů ve 

vestibulu stanice, tj. společností DJ Praha, s. r. o.  

Dle sdělení DP HMP jsou metroboxy provozovány na základě dlouholetých nájemních smluv 

uzavřených na dobu určitou (do 31. 3. 2020) a tyto smlouvy nelze jednoduše ukončit výpovědí, 

přestože DP HMP prodej v metroboxech již rovněž nepodporuje.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Skalka je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i městské a příměstské 

autobusy. Součástí terminálu je i plocha pro odstavování autobusů. Přestupní vazby mezi autobusy 

jsou řešeny povrchově, kromě chybějícího přechodu na rameni křižovatky Na Padesátém, Vyžlovská 

(severní rameno), místo chybějícího přechodu lze použít přechod na jižním rameni křižovatky nebo 

podchod v rámci vestibulu stanice.  

U stanice metra se také nachází P+R a B+R ve vzdálenosti cca 200 m. Pro P+R je tato vzdálenost 

akceptovatelná, ale s nedostatečnou kapacitou, pro parkoviště B+R je již tato vzdálenost méně 

komfortní a snižuje se tak potenciál cyklistické dopravy. Druhé P+R se nachází u prodejny Tesco, které 

je v ještě větší vzdálenosti a funguje v bezplatném režimu.  

  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Zlepšení povrchových vazeb v terminálu (viz také B.05)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Skalka. Pro zlepšení přestupních vazeb v rámci terminálu (například přestup mezi autobusy na 

opačné straně ulice Na Padesátém) a zkrácení docházkové vzdálenosti na jednotlivé zastávky je vhodné 

doplnit přechod v rámci světelně řízené křižovatky Na Padesátém, Vyžlovská. V současné době jsou 

světelně řízené přechody pro chodce na třech ramenech křižovatky a je vhodné prověřit umístění 

přechodu i na zbývajícím severním rameni v ulici Na Padesátém.  
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• Prověřit doplnění nového přechodu pro chodce přes ulici Na Padesátém (na severním rameni 

křižovatky Na Padesátém / Vyžlovská) a případně následně realizovat  

F.02 Rozšíření kapacity parkoviště systému P+R  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic  

Jde o uplatnění obecného principu F.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Skalka. Stanice má potenciál pro rozšíření kapacity systému parkoviště P+R. Jde konkrétně 

o zkapacitnění stávajícího P+R Skalka I. Fungující systém parkovišť P+R vede ke zvýšení potenciálu 

veřejné dopravy ve spolupráci s individuální automobilovou dopravou.  

• Prověřit rozšíření P+R Skalka I a případně následně realizovat  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Skalka. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit přímo do prostoru přestupního terminálu, dnes je integrováno s parkovištěm P+R 

s nevyhovujícími příjezdovými trasami (zejména od jihu) a ve velké vzdálenosti od vstupu do metra. 

Umístění parkoviště B+R přímo do terminálu zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy 

veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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DEJVICKÁ  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

 

Veřejná prostranství u stanice by mohla být přátelštější k chodcům, a to díky doplnění nových přechodů 

a redukci pruhů pro autobusy  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince A se nachází v městské části Praha 6 v katastrálním území Dejvice. Jde 

o bezbariérovou stanici se dvěma vestibuly a s 9 výstupy na povrch, která byla uvedena do provozu již 

v roce 1978. Vzhledem ke svému stáří je stanice v důsledku prováděných rekonstrukčních prací 

v relativně dobrém stavebním stavu.  

Z Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra vyplývá, že v případě stanice metra Dejvická byla 

identifikována potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru Dopravním podnikem 

hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 6, Regionálním organizátorem Pražské integrované 

dopravy a Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha.  

Dejvická je velmi významnou stanicí, a to jak z pohledu počtu obyvatel bydlících v docházkové 

vzdálenosti, tak i podle obratu, který je pátý nejvyšší v rámci celé sítě metra. Bezprostřední okolí stanice 

tvoří převážně bloková obytná zástavba, relativně významné zastoupení zde má i administrativní 

funkce a především vysoké školství. Dejvická slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu, za které lze považovat areál vysokých škol ČVUT a VŠCHT 

spolu s Národní technickou knihovnou.  

Stanice metra Dejvická je i relativně významným dopravním uzlem. Přímá návaznost ostatní dopravy 

je zde zajištěna na četné autobusové spoje PID (včetně příměstských spojů) a na tramvaje.  

V blízkosti stanice metra Dejvická jsou k dispozici relativně rozsáhlé transformační plochy 

(v severozápadním kvadrantu Vítězného náměstí) eventuálně využitelné pro novou výstavbu.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra se nachází ve stabilizované lokalitě s jasně definovanou blokovou strukturou 

a vymezenými veřejnými prostranstvími, kde v bezprostřední blízkosti stanice metra se nachází dva 

doposud nezastavěné stavební bloky, které vymezují Vítězné náměstí. V důsledku dobudování tunelu 

Blanka a metra V. A (Dejvická – Nemocnice Motol) dochází v území k postupným změnám dopravní 

infrastruktury, které mají významný vliv na možnosti užívání veřejného prostoru na Vítězném náměstí.  

Dokončení městské struktury nevyžaduje studii širšího území. Území by mělo být dokončeno v souladu 

s původním zastavovacím plánem a záměr by měl být posuzován až v územním řízení. Veškeré případné 

změny dopravního uspořádání by měly být prováděny v duchu původní koncepce čtvrtě s cílem 

zlepšení pobytových podmínek a vyvážení potřeb všech druhů dopravy.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  
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B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Interiér (vestibuly stanice)  

Prostor Vítězného náměstí v jeho současné podobě nenabízí dostatek možností pro služby v jeho 

parteru. Organizace rozlehlé křižovatky v jeho středu a její dopravní zátěž přesouvá většinu pohybů do 

vestibulů metra, které nabízejí rozličné obchodní zázemí. Služby ve vestibulech jsou dobře obsazené, 

horší je jejich forma, zejména forma vývěsních štítů a reklamy, které výrazně narušují charakter 

interiéru vestibulu.  

   

Exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Stanice je společně s tramvajovými zastávkami hlavním vstupem na celoměstsky významné veřejné 

prostranství Vítězného náměstí, do kampusu vysokých škol i do centrální části Dejvic. Chybějící 

významné pěší vazby na povrchu jsou nahrazeny bariérovými podchody, což velmi výrazně komplikuje 

využití a vztahy ve zbývajícím prostoru. Povrchové přechody pro chodce chybí na obou stranách 

výstupů z vestibulu metra. Bezbariérový pohyb přes ulici Evropská není v podstatě vůbec možný.  

    

V prostoru Vítězného náměstí se nacházejí na několika místech zastávky všech druhů veřejné dopravy. 

Přestupy mezi jednotlivými druhy jsou složité a bariérové. V důsledku prodloužení metra A výrazně 

ubylo dálkových spojů, které zde měly své konečné / nástupní zastávky, čímž některé plochy pro odstav 

autobusů pozbývají významu a bylo by vhodné je celkově redukovat ve prospěch vzniku kvalitního 

veřejného prostoru. Umístění a kvalita mobiliáře v okolí stanice metra neodpovídá významu místa. 

Přístřešky vstupů do metra jsou zastaralé a zanedbané a zasloužily by zhodnocení jejich významu. 

V prostoru často dochází k dublování konstrukcí, zařízení i informačních prvků.  
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Na veřejný prostor Vítězného náměstí je v současné době připravována architektonická soutěž.  

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Obnova vodovodních řadů na Vítězném náměstí (2019–2020)  

• Stavba vyústění větracích šachet tepelného technologického podchodu pod ul. Evropská při ul. 

Šolínova a Banskobystrická (1. pololetí 2017)  

• Plynovod - návrh plánu investiční výstavby: Evropská, Banskobystrická, Šolínova (bez termínu)  

• Plynovod - stavební úpravy v ulicích Na Hutích a Dejvická v koordinaci s TSK HMP - investiční 

odbor (2017–2018)  

• V ul. Rooseveltova a Jugoslávských Partyzánů je plánována obnova kabelů VN v souvislosti se 

stavbou ČVUT CIIRC budova A - nová VOTS a stavbou Round House Vítězné nám. - nová VOTS 

a přeložka VN (bez termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Dejvická.  

• Provést úklid povrchů, konstrukcí a designových detailů stanice od všudypřítomných nálepek, 

směrovek, reklam apod.  

• Provést drobné opravy povrchů  

• Provést drobné opravy detailů a poničených částí konstrukcí  

B.02 Obnova původní architektury a dodržování designu stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Dejvická  

• Dohodnout s provozovateli uvolnění prostorů u výkladců za účelem průhledu dovnitř/vně 

obchodů a uvolnění prostorů u uměleckých artefaktů, které jsou předmětem výzdoby vestibulu 

(mozaiky apod).  
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B.03 Kultivace objektů ve vestibulech  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Dejvická.  

• Redukovat dodatečně umísťované objekty  

• Realizovat kultivaci vestibulů, průchodů a provozoven - využít k tomu také revize nájmů  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Dejvická.  

• Zredukovat přebujelou reklamu, sjednotit vývěsní štíty a výlohy všech obchodů za účelem 

optického sjednocení a zjednodušení vizuálních vjemů - bude vhodné upravit nájemní vztahy 

tak, aby určovaly podmínky pro reklamu v souladu s charakterem stanice  

• Zjednodušit a zpřehlednit orientační systém, zejména s ohledem na přestupy a bezbariérové 

přístupy a návaznost na okolní město  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce (viz také F.01)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.05 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Dejvická. Při prověření řešení a v návrhu postupu případné realizace je třeba 

zohlednit ochranné lhůty staveb.  

• Prověřit doplnění nových přechodů pro chodce přes ulici Evropskou a k zastávkám tramvají 

a případně následně realizovat  

• Odstranit zábradlí podél chodníků v maximální možné míře  

B.1 Kultivace výstupů z metra  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o kultivaci výstupů z metra do veřejného prostoru na Vítězném náměstí a v ulici Evropské.  

• Prověřit možnosti modernizace nebo odstranění zastřešení výstupů z metra a případně 

následně realizovat  

• Prověřit dostatečné šířky průchodů po chodnících k výstupům z metra, případně navrhnout 

úpravu a následně ji realizovat  

B.2 Kultivace zelených ploch a parkování  

Garant: Městská část Praha 6  

Jde o dosažení kvalitnějšího pojetí zelených ploch a optimalizaci režimu parkování s menšími dopady 

na veřejný prostor.  

• Vhodnou formou prověřit a případně následně realizovat  

B.3 Odstranění zbytkových stavebních objektů  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  
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Jde o odstranění nefunkčních zbytkových stavebních objektů, jako jsou pilířky, sloupky, zídky apod.  

• Upřesnit rozsah nefunkčních zbytkových stavebních objektů, prověřit možnosti jejich 

odstranění a případně následně odstranit  

HORIZONT III (2020+)  

B.4 Výstavba u vestibulu na Vítězném náměstí  

Garant: půjde o investici soukromého sektoru - subjekty, které by měly zajistit dílčí koordinace ze 

strany hl. m. Prahy, jsou uvedeny v závorkách u jednotlivých odrážek níže  

Záměr výstavby na proluce v severozápadním kvadrantu Vítězného náměstí (sevřeném ulicemi 

Evropská, Šolínova a Jugoslávských partyzánů) výrazným způsobem ovlivní nejen podobu, ale celkové 

vztahy na náměstí, včetně změny užívání vestibulu metra a vstupů do něj. V rámci budoucí výstavby, 

kterou bude realizovat soukromý sektor, je nutné ze strany hl. m. Prahy důsledně hlídat kvalitu budov 

a jejich vztah k veřejnému prostoru - aktivní parter a podpora náměstí jako přirozeného centra Dejvic. 

Výstavba by měla zachovat hlavní osu navazující na kampus jako veřejný prostor.  

V souvislosti s tímto záměrem je nutné ze strany hl. m. Prahy:  

• Koordinace s návrhem / projektem (nutno nezanedbat) (Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy, Městská část Praha 6, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  

• Napojení výstupu z metra přímo do suterénu budovy / kompletní provázání budovy 

s vestibulem (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  

• Zajistit optimální průchod z metra do kampusu (všemi směry, 24h denně) (Institut plánování 

a rozvoje hlavního města Prahy)  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Dejvická je bezbariérová. Jsou zde umístěny 2 výtahy z uliční úrovně na úroveň vestibulu 

a 1 výtah z úrovně vestibulu na úroveň nástupiště metra. Bezbariérový přístup byl uveden do provozu 

v prosinci roku 1997. Bezbariérové vstupy jsou situovány po obou stranách ulice Evropské. V rámci 

bezbariérového vstupu do stanice je umožněn i bezbariérový přístup do vestibul stanice. Povrchová 

vazba ve směru do ulic Dejvická a Československé armády a na zastávky Vítězné náměstí je poměrně 

dlouhá.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  
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D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V prostoru vestibulu stanice Dejvická a bezprostředního okolí nám nejsou v současnosti známy žádné 

významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by vyžadovaly úpravy stávajících 

majetkoprávních vztahů.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 20. 4. 2016)  

Vestibul Dejvická-východ: trafika, pekárna, metroboxy s květinami, cukrovinkami a levným textilem, 

bankomat, nápojový automat  

Vestibul Dejvická-západ: trafika, metrobox s květinami, fotoautomat, bankomat, nápojové automaty  

Spojovací chodba mezi vestibuly: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, pekárna, knihkupectví, 

pizza, maso a uzeniny, fresh džusy, sázková kancelář, nápojové automaty, WC  

Dejvická je stanicí metra s velmi vysokým obratem, čemuž odpovídá i její vybavenost obchody 

a službami. Nejvíce komerčních prostor je zde soustředěno v chodbě, která propojuje oba vestibuly. 

Pozitivní skutečností je, že všechny stacionární komerční prostory jsou pronajaté a aktivně využívané. 

To však neplatí o mobilních provozovnách, tzv. metroboxech, z nichž některé byly nabízeny k pronájmu 

a některé nebyly v době průzkumu (tj. všední den v odpoledních hodinách) otevřené.  

Pokud vezmeme v úvahu také komerční vybavenost v parteru budov na Vítězném náměstí 

a v přilehlých ulicích, lze celkově považovat nabídku obchodů a služeb ve stanici metra Dejvická 

a v jejím okolí za vyhovující.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.01 Zrušení mobilních maloobchodních provozoven  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Dejvická. S ohledem především na vizuální i provozní stránku vestibulu doporučujeme zrušit 

nepříliš dobře působící provozy, které jsou soustředěny v nevzhledných demontovatelných zařízeních 

určených pro prodej (tzv. metroboxech), a to s cílem koncentrovat veškerý maloobchod a služby do 

vyhrazených stacionárních provozoven.  

• Prověřit možnosti okamžitého ukončení nájemního vztahu s provozovatelem metroboxů ve 

vestibulu stanice, tj. společností DJ Praha, s. r. o.  

Dle sdělení DP HMP jsou metroboxy provozovány na základě dlouholetých nájemních smluv 

uzavřených na dobu určitou (do 31. 3. 2020) a tyto smlouvy nelze jednoduše ukončit výpovědí, 

přestože DP HMP prodej v metroboxech již rovněž nepodporuje.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Dejvická je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i tramvaje, městské 

a příměstské autobusy. Význam tohoto přestupního uzlu se snížil po prodloužení metra A do 

Nemocnice Motol a přesunutí části autobusové dopravy na nový terminál u stanice metra Nádraží 

Veleslavín, i přesto je přestupní terminál u stanice Dejvická velice významný. Po přesunu části 

autobusové dopravy zůstala v ulici Evropská rozsáhlá plocha pro zastávky a odstavy autobusů, která 

dnes v pravidelném provozu není využívána.  

Autobusové zastávky jsou umístěny po obvodu Vítězného náměstí, a to v ulici Evropská a Šolínova. 

Vzhledem k rozsahu přestupního terminálu je orientace cestujících velice obtížná a není intuitivní. 

Přestup mezi tramvajemi v ulici Svatovítská (zastávka Vítězné náměstí) a metrem je kvůli umístění 

stanice pod ulicí Evropská také poměrně dlouhý a způsobuje dopravní problémy v ulici Svatovítské 

s nepříznivým vlivem na provoz autobusů.  

V celém terminálu jsou některé příčné vazby přes komunikace řešeny pouze mimoúrovňově 

podchodem, což zvyšuje bariérový efekt významné komunikace v městském prostředí.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R. Stávající stojany pro 

uložení jízdních kol umístěné ve venkovním prostoru u stanice na Vítězném náměstí nejsou využívány, 

protože nezajišťují bezpečné uložení.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Zlepšení povrchových vazeb v terminálu (viz také B.05)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Dejvická. Pro snížení bariérového efektu ulice Evropská zlepšení některých přestupních vazeb 

a zkrácení docházkové vzdálenosti na jednotlivé zastávky je vhodné prověřit možnou realizaci 

přechodu přes ulici Evropská v úrovni křižovatky Evropská / Šolínova / Banskobystrická. Vzhledem 

k blízkosti vysokoškolského kampusu a celkovému uspořádání území je tato vazba poptávaná. Dnes je 

nutné pro překonání ulice Evropská použít vestibul stanice metra. V rámci tohoto přechodu by bylo 

možné realizovat i úrovňový přístup od východu na tramvajovou zastávku Dejvická. Při prodloužení 

tramvajové trati do Suchdola je vhodné realizovat novou tramvajovou zastávku obdobně jako v ulici 

Svatovítská i v ulici Jugoslávským partyzánů. Realizace této zastávky si vyžádá rozsáhlé úpravy v celém 

prostoru této ulice. Vzhledem k velmi vysoké poptávce po přestupní vazbě z této nové tramvajové 

zastávky (pouze v případě realizace tramvajové tratě do Suchdola) na metro je vhodné prověřit i možné 

úpravy a zatraktivnění celé přestupní vazby s ohledem na vysoké počty přestupujících cestujících 

především ve špičkovém období. Navrhovaný přechod pro chodce přes ulici Evropská v těsné blízkosti 

Vítězného náměstí (viz kapitola B. Úpravy veřejných prostranství) také zlepšuje povrchové vazby 

v terminálu. V rámci celkového zlepšení přestupních vazeb je vhodné provést celkovou studii 

přestupního terminálu i s možností odlišného konceptu provozu než je dnes. Při prověření řešení 

a v návrhu postupu případné realizace je třeba zohlednit ochranné lhůty staveb. 

• Prověřit možnost realizace přechodu pro chodce v ulici Evropská v úrovni křižovatky Evropská / 

Šolínova / Banskobystrická a to včetně varianty nesignalizovaného přechodu přes jeden jízdní 

pruh (snížení počtu jízdních pruhů v místě přechodu ze dvou na jeden, a to pouze v případě 

realizace komunikace KES (komunikace Evropská - Svatovítská)) a případně následně realizovat  

• Prověřit možnost umístění nové tramvajové zastávky v ulici Jugoslávských partyzánů 

(v souvislosti s prodloužením tramvajové trati do Suchdola) a navrhnout vhodnou přestupní 

vazbu mezi touto novou tramvajovou zastávkou a stanicí metra  

• Zpracovat celkovou studii terminálu PID - zadání studie by mělo zohlednit ostatní navržené 

principy pro stanici Dejvická a jejich aktuální stav  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Dejvická. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 
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bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit přímo do prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné 

druhy veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  

F.1 Úprava autobusových zastávek v ulici Evropská  

Garanti: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Po prodloužení metra A do Nemocnice Motol a přesunutí části autobusové dopravy na nový terminál 

na Nádraží Veleslavín jsou stávající autobusové zastávky na severní hraně ulice Evropská mezi Vítězným 

náměstím a ulicí Šolínova méně využívány. Lze proto současné dva souběžné zastávkové pruhy, které 

byly využívány pro odstavy a zastávky, redukovat na šířku jednoho jízdního pruhu. Dojde tak ke 

zmenšení plochy komunikace rozšíření chodníku a prostoru pro čekání cestujících. V rámci této úpravy 

je nutné zajistit možnost odbočení kloubových autobusů z těchto zastávek vpravo do ulice Šolínova bez 

nutnosti použití průběžného jízdního pruhu v Evropské ulici. Tato opatření si pravděpodobně vyžádá 

posunutí stávajících obrub, na druhou stranu může dojít k přemístění některých zastávek a zkrácení 

přestupních vazeb. V rámci rekonstrukce stropní desky stanice metra byl zpracován návrh úprav 

autobusových zastávek ve variantě „Etapa II“, ze které je možné rámcově vycházet. Při prověření řešení 

a v návrhu postupu případné realizace je třeba zohlednit ochranné lhůty staveb.  

• Redukovat plochu na severní hraně ulice Evropská určenou pro odstavy autobusů a jako 

zastávky (posunout hranu komunikace blíže k jejímu středu)  

• Prověřit možnosti úpravy křižovatky Evropská / Šolínova ( / Banskobystrická) tak, aby bylo 

možné odbočení kloubových autobusů z posunutých autobusových zastávek v Evropské ulici 

bez nutnosti použití průběžného jízdního pruhu v ulici Evropská (viz F.01- doplnění přechodu 

pro chodce Banskobystrická – Šolínova)  
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Ke zlepšení povrchových vazeb v území (včetně přestupních vazeb mezi zastávkami tramvají 

a autobusů) by bylo vhodné doplnit nové přechody pro chodce přes Evropskou ulici  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince A se nachází v městské části Praha 6 na pomezí katastrálních území Dejvice 

a Vokovice. Bořislavka je bezbariérovou stanicí se dvěma vestibuly, celkem s 10 výstupy na povrch (do 

ulice Evropská). Do provozu byla uvedena v roce 2015 a je její fyzický a estetický stav je tedy vynikající. 

Zároveň s ohledem na skutečnost, že stanice byla společně s celým novým úsekem metra V. A Dejvická 

– Nemocnice Motol vybudována s finanční podporou z fondů EU, je nutné 5 let respektovat 

udržitelnost projektu.  

V Analýze rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Bořislavka identifikována opatření 

potřebná pro zlepšení stavu veřejného prostoru Regionálním organizátorem Pražské integrované 

dopravy a Technickou správou komunikací hlavního města Prahy.  

Význam stanice Bořislavka je mírně nadprůměrný z pohledu počtu obyvatel bydlících v docházkové 

vzdálenosti a průměrný z hlediska jejího obratu. V jejím okolí, které je tvořeno z velké části obytnou 

zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo metropolitního významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je v rámci této stanice pouze na autobusy PID (včetně příměstských 

spojů) a na tramvaje.  

V bezprostřední blízkosti stanice metra Bořislavka je k dispozici poměrně omezená kapacita 

transformačních ploch využitelných pro novou výstavbu, a to pouze východně od stanice metra, kde je 

připravována developerská výstavba (Bořislavka Centrum).  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice se nachází na rozhraní několik stabilizovaných lokalit s odlišnými typy struktur. V přímém okolí 

stanice je několik transformačních ploch.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Jde o novou stanici metra realizovanou v rámci úseku V. A Dejvická - Nemocnice Motol a zprovozněnou 

v roce 2015. Zásadním nedostatkem z hlediska kvality užívání veřejného prostoru jsou nevyhovující 

povrchové pěší vazby, nutící obyvatele užívat bariérové podchody přes vestibul metra. Chybí zejména 

klíčové povrchové přechody přes Evropskou ulici.  
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Výstupy z vestibulů stanice na povrch trpí zejména složitostí detailů, nákladností materiálů, které 

nemají schopnosti přirozeného stárnutí a zbytečnými konstrukcemi u výstupů na povrch 

a nedostatečně řešeným detailem navazujících povrchů okolního veřejného prostoru.  

    

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Regenerace vodovodních řadů v ulici Kladenská (2019–2020)  

• V souvislosti s výstavbou OC Bořislavka je plánována výstavba tepelné přípojky v ul. Africká od 

křižovatky s ul. Kamerunskou a Liberijská (realizace v rámci stavby OC Bořislavka)  

• Plynovod v ulici Arabská - stavební úpravy v koordinací s chodníkovým programem MČ Praha 6 

(2017)  

• V souvislosti se stavbou OC Bořislavka jsou plánovány přeložky kabelů VN, sdělovacích kabelů 

a nová VOTS (bez termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• Horoměřická  

• Horoměřická - sanace svahu  

• Horoměřická S071-most  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.03 Využití prostoru východního vestibulu pod velkým světlíkem  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Bořislavka.  

• Nabídnout prostor východního vestibulu pod velkým světlíkem k atraktivnímu využití, např. 

jako stálé místo pro výstavy, expozice, marketingové akce, zábavné akce (hudba nebo tanec 

v metru apod.)  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Bořislavka.  

• Odstranit dodatečných reklamních stojanů provozoven  

• Při sjednávání nájemních smluv vyjednat podmínky o regulaci reklamy a podobě vývěsních štítů  
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• Doplnit odpovídající informační a orientačního systém na povrchu  

   

B.1 Kultivace nadzemních prvků  

Garanti: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o úpravy k dosažení souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy.  

• Sjednotit zábradlí, mobiliář a prvky výstupů z metra, na zastávkách tramvaje apod. dle Manuálu  

B.2 Řešení přístřešku pro zastávku autobusů v ulici Horoměřická  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o doplnění chybějícího přístřešku zastávky autobusů ve stísněných podmínkách u zdi objektu Uniqa.  

• Prověřit řešení přístřešku (např. jako konzola na zdi) a případně následně realizovat  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce (viz také F.01)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.05 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Bořislavka. Při prověření řešení a v návrhu postupu případné realizace je třeba 

zohlednit ochranné lhůty staveb.  

• Prověřit doplnění nových přechodů pro chodce přes Evropskou ulici (východní i západní rameno 

křižovatky) a případně následně realizovat  

B.3 Výstavba Bořislavka centrum  

Garant: půjde o investici soukromého sektoru - subjekty, které by měly zajistit dílčí koordinace ze 

strany hl. m. Prahy, jsou uvedeny v závorkách u jednotlivých odrážek níže  

V souvislosti s výstavbou centra (soukromým sektorem) je třeba ze strany hl. m. Prahy důsledně 

kontrolovat dopad na kvalitní veřejný prostor v návaznosti na stanici metra. Nová výstavba by měla 

reagovat na přítomnost stanice metra a potenciál rozvoje veřejného prostranství na stanici navazující 

a podporovat rozvoj kvalitního parteru. Bylo by vhodné prověřit možnosti zapojení vestibulu do 

spodních pater budovy.  

V souvislosti s tímto záměrem je nutné ze strany hl. m. Prahy:  

• Koordinace s návrhem / projektem (nutno nezanedbat) (Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy, Městská část Praha 6, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  

• Napojení výstupu z metra přímo do suterénu budovy / kompletní provázání budovy 

s vestibulem (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  
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HORIZONT III (2020+)  

B.4 Zjednodušení vstupů do metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o úpravu možnou až po skončení udržitelnosti projektu metra V. A Dejvická – Nemocnice Motol.  

• Prověřit možnosti zjednodušení vstupů, označení (grafika + spojení různých druhů označení do 

jednoho prvku) a osvětlení vstupů (odstranění kovových konstrukcí a změna způsobu osvětlení 

vstupů) a případně následně realizovat  

• Upravit detaily stavby metra v místech provázání s navazujícími povrchy veřejných prostranství  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Bořislavka je bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn společně se 

stanicí v dubnu roku 2015. Jsou zde umístěny 2 výtahy z uliční úrovně na úroveň vestibulu a 2 výtahy z 

úrovně vestibulu na úroveň nástupiště metra. Bezbariérový vstup do stanice je navržen jako druhý západní 

vestibul stanice. Také východní vestibul stanice je bezbariérově přístupný - po šikmé rampě a výtahem.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

Výstupy ze stanice metra jsou umístěny na pozemcích hl. m. Prahy a na pozemcích ve svěřené správě 

Městské části Praha 6. Východně od stanice metra je připravována developerská výstavba (Bořislavka 

Centrum) s plánovaným napojením na stanici metra podchodem pod ulicí Liberijská. V souvislosti 

s tímto záměrem nám v současné době není známa potřebnost úprav majetkoprávních vztahů.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.02 Dokončení majetkoprávního vypořádání stavby metra V. A  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Bořislavka. Za účelem optimalizace správy stanice metra Bořislavka je potřeba 

dokončit majetkoprávní vypořádání stavby metra V. A.  

• Převést část pozemků dotčených povrchovými stavbami stanice (výstupy, výtah) do vlastnictví 

DP HMP  
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E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 20. 4. 2016)  

Vestibul Bořislavka-východ: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, trafika, WC, bankomat  

Vestibul (podchod) Bořislavka-západ: trafika  

Stanice metra Bořislavka byla uvedena do provozu na jaře roku 2015 a je tedy zarážející, že i více než 

rok po jejím dokončení se zde v době průzkumu vyskytovalo celkem 12 neobsazených komerčních 

jednotek v rámci obou vestibulů. Jedinými fungujícími provozovnami byly dvě trafiky.  

Vybavenost obchody a službami lze ve stanici metra Bořislavka hodnotit jako nedostatečnou, a to 

i s přihlédnutím k maloobchodní vybavenosti na povrchu. V budoucnu by zde sice měl vyrůst 

polyfunkční objekt Bořislavka Centrum, v současnosti se zde nachází opětovně jen trafika u zastávky 

autobusu. Nejbližší centrum obchodu a služeb se nachází již poměrně daleko od stanice metra, 

u zastávky tramvaje Sídliště Červený vrch. Z tohoto důvodu lze považovat relativně vysoký počet 

založených komerčních prostor v rámci obou vestibulů za opodstatněný, je však potřeba především 

v zájmu potřeb cestujících usilovat o co nejrychlejší využití těchto jednotek.  

   

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.1 Doplnění vybavenosti prostřednictvím využití prázdných pronajímatelných jednotek  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

V zájmu cestujících i provozovatele metra, Dopravního podniku hlavního města Prahy, by mělo být 

optimalizováno využití pronajímatelných jednotek, a to s cílem obsazení vysokého počtu volných 

provozoven. Volné jednotky by ale neměly být zaplněny provozy, které lze považovat za nevhodné ze 

společenského hlediska (např. herny, nonstop bary…) nebo i z estetického hlediska (např. provozovny 

s levným textilem připomínajících spíše tržnici…) a všechny nové nájemní smlouvy by již měly 

obsahovat i ustanovení o regulaci reklamy, tak aby její forma byla kultivovaná.  

• Zvážit investiční pobídky za účelem rychlejšího obsazení komerčních prostor (např. odpuštění 

první splátky nájemného, příspěvek na vybavení provozovny atd.)  

• Posílit reklamu nabízející volné komerční prostory k pronájmu  

• Případně přehodnotit nájemní podmínky (např. výše nájemného), a to s přihlédnutím k místním 

podmínkám v okolí stanice Bořislavka  
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Dle sdělení DP HMP zajišťuje pronájem jednotlivých komerčních prostor v rámci vestibulů generální 

nájemce, podle kterého by většina prodejen měla být do léta 2016 otevřena.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Bořislavka je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i tramvaje, městské 

a příměstské autobusy. Přestupní vazby mezi autobusy a tramvajemi jsou řešeny povrchově, kromě 

chybějícího přechodu přes Evropskou na křižovatce Evropská / Horoměřická / Liberijská. Místo 

chybějícího přechodu lze použít přechod na opačném straně tramvajové zastávky, nebo podchod 

v rámci vestibulu stanice - obě tyto možnosti jsou však velmi nekomfortní.  

Obraty autobusů linek vedených Horoměřickou ulicí nejsou realizovány v rámci terminálu, ale 

v autobusovém obratišti Na Pískách (bývalé obratiště Bořislavka), což zvyšuje provozní náklady veřejné 

dopravy, dopravní i emisní zátěž území a snižuje možnost redukovat zpoždění při obratu vozidla.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  

    

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Zlepšení povrchových vazeb (viz také B.05)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Bořislavka. Pro zlepšení některých přestupních vazeb a zkrácení docházkové vzdálenosti na 

jednotlivé zastávky (především tramvajové) je vhodné doplnit úrovňové pěší vazby přes Evropskou ulici 

v oblasti křižovatky Evropská / Horoměřická / Liberijská. V rámci tohoto opatření je nutné prověřit 

funkční spojení tramvajových zastávek s přechodem s ohledem na stávající výstupy z podchodu. Při 

prověření řešení a v návrhu postupu případné realizace je třeba zohlednit ochranné lhůty staveb.  

• Prověřit doplnění nových přechodů pro chodce přes Evropskou ulici (především západní 

rameno křižovatky, ale ve vztahu k B.05 zároveň i východní rameno křižovatky) a případně 

následně realizovat  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Bořislavka. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 
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bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit přímo do prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné 

druhy veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  

F.1 Úprava organizace veřejné dopravy v terminálu  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Pro snížení počtu manipulačních jízd autobusů (jedoucích z Jenerálky) z důvodu jejich obratu je vhodné 

prověřit jejich otáčení přímo v rámci tohoto terminálu. Výstupní zastávka i nástupní zastávka by mohla 

být umístění v Evropské ulici (ve směru z centra). Dále je nutné umožnit odbočení autobusů z obratiště 

do ulice Horoměřická vlevo směrem na Jenerálku. S posunutím výstupní zastávky dojde také ke 

zkrácení přestupních vazeb mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy. Při prověření řešení a v návrhu 

postupu případné realizace je třeba zohlednit ochranné lhůty staveb.  

• Prověřit možnost obratů autobusů ze směru Jenerálka přímo v terminálu Bořislavka a případně 

následně realizovat  
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LUKA  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

  

Stanice je ve velmi špatném morálním stavu a tvoří významnou bariéru rozdělující lokalitu na dvě části  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince B je na území městské části Praha 13 v katastru Stodůlek. Jde o bezbariérovou 

jednovestibulovou stanici při ulici Mukařovského celkem se 4 výstupy. Stanice byla uvedena do 

provozu v roce 1994 a je ve velmi špatném morálním stavu.  

V Analýze rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Luka identifikována potřebnost opatření 

pro zlepšení stavu veřejného prostoru Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha.  

Luka jsou nadprůměrně významnou stanicí z hlediska počtu obyvatel bydlících v docházkové 

vzdálenosti do 10 minut, obrat stanice je však jen průměrný. V okolí stanice, které je tvořeno převážně 

obytnou zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo metropolitního 

významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je ve stanici metra Luka zajištěna autobusovými spoji PID (vč. 

příměstských spojů).  

U této stanice metra jsou k dispozici poměrně rozsáhlé transformační plochy převážně vlastněné hl. m. 

Prahou, které jsou případně využitelné k nové výstavbě či přestavbě stávajících objektů.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra tvoří centrum navazující části sídliště Stodůlky, přesto svým stavebním provedením tvoří 

významnou bariéru rozdělující lokalitu na dvě části. Uspořádání veřejných prostranství v okolí stanice 

a jejich návaznost na budovy obchodních domů je nepřehledné. Kompozice okolí stanice je tvořena 

dvěma hlavními osami, první osou je linka metra, která prochází zástavbou a spojuje místní ohniska 

u stanic metra a druhá osa na ní je kolmá a spojuje centrální park na severu s areálem školy na jihu 

a dále s otevřenou krajinou směrem na západ. Touto kompozicí se řídí budovy v okolí stanice metra, 

protnutí osou je patrné zejména na budově původního obchodního centra.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanisticko-architektonická studie okolí stanice metra  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Studie by měla řešit celkové zapojení stanice a obchodního centra do prostoru sídliště – vytvořit 

přirozené centrum, které bude vycházet z původní koncepce návrhu sídliště, bude vhodně reagovat na 

okolní prostředí a bude dobře a bezbariérově přístupné. Předmětem řešení by měla být také redukce 

bariérového efektu stanice v území. V rámci návrhu celkové rekonstrukce / přestavby / dostavby 

stanice metra by mělo být také prověřeno zjednodušení konstrukce budovy (redukce složitých 

kovových konstrukcí), řešení předprostoru stanice jako významného veřejného prostoru sídliště (pro 

pobyt a konání farmářských trhů) a zlepšení přestupních vazeb na autobusy. Návrh úprav musí 

zachovat (případně přeložit) využívané provozní a technické prostory stanice včetně technologií v nich 

umístěných.  
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Studie by měla řešit vymezení a návrh využití veřejných prostranství s eliminací zbytkových, 

nevyužitelných, či obtížně udržovatelných ploch tak, aby charakter veřejných prostranství i navazujících 

budov odpovídal centrální pozici stanice metra v rámci lokality. Předmětem řešení by mělo být 

parkování v docházkové vzdálenosti (vč. kultivace konkrétního parkoviště podél parku), adekvátní 

řešení osy stanice a školy a propojení místa s Centrálním parkem.  

V rámci studie by mělo být rovněž prověřeno, jaká je maximální intenzita nové výstavby v okolí stanice, 

možnost přestavby stanice samotné a jaký by byl vhodný stavební program nové výstavby. Veškerá 

případná zástavba musí být řešena ve vazbě na současnou zástavbu sídliště s ohledem na kvalitu 

navazujících veřejných prostranství.  

Zadání studie by mělo zohlednit navržené principy a aktuální stav dalších typů řešení (viz dále) ve stanici 

Luka v rámci horizontu I (2016+) a horizontu II (DO 2020).  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

Alternativou pro studii by mohla být veřejná architektonická soutěž spojená se záměrem rekonstrukce 

objektů stanice metra a obchodního centra. Tato alternativa by byla dokonce vhodnější, ale celkově 

náročnější na pořízení.  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Díky svému umístění má potenciál být centrem sídliště Luka, přesto kvůli svému stavebnímu provedení 

naopak vytváří bariéru v území, mezi dvěma částmi sídliště. Stavba stanice i navazující Galerie Luka je 

v zanedbaném stavu jak konstrukčně tak morálně. Několik úrovní stavby, stanice, vestibulu 

a navazujícího veřejného prostoru a obchodního centra vytváří výraznou bariéru v pohybu i orientaci 

v prostoru. Navazující veřejný prostor je značně zanedbaný jak v površích, tak ve vybavení mobiliářem. 

Vstupy jsou vesměs bariérové. Všudypřítomná reklama a nahodile umístěné kontejnery, koše a další 

objekty významně degradují celkový dojem z prostoru. Namísto využití prostorů metra / obchodní 

pasáže se před stanicí metra nacházejí rozdrobené stánky s různými druhy zboží. Vzhledem k příliš 

předimenzovaným a složitým kovovým konstrukcím budovy stanice a k ní vedoucích lávek, schodišť, 

ramp a přístřešků, je údržba velice nákladná a budova naprosto nehospodárná. Stanice je v natolik 

špatném morálním stavu, že výrazné zlepšení stavu může přinést pouze celková rekonstrukce / 

přestavba společně s navazujícím obchodním centrem. Východiskem k ní by měla být urbanisticko-

architektonická studie okolí stanice metra (případně veřejná architektonická soutěž - viz A.1).  
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Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Výstavba tepelné přípojky pro nový objekt v ul. Mukařovského (realizace v rámci nové 

výstavby)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Luka.  

• V interiéru i exteriéru provést úklid a očištění povrchů, také jsou nutné některé drobné opravy 

povrchů - např. nátěry  

B.03 Kultivace objektů ve vestibulu  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Luka.  

• Redukovat objekty umístěné ve vestibulu a sjednotit je do jednotné formy  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Luka.  

• Odstranit nelegální reklamy a redukovat legálně vylepené  

• Zajistit zpracování jednotného grafického manuálu pro vývěsní štíty všech obchodů 

a uplatňovat ho v praxi  



49 

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Luka je bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn společně se 

stanicí v listopadu roku 1994. Je zde umístěn 1 výtah z uliční úrovně vestibulu na úroveň nástupiště 

metra. Vestibul stanice je v uliční úrovni a je zde proto umožněn bezbariérový přístup.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V bezprostřední blízkosti stanice probíhá developerská výstavba bez napojení na stanici metra. Ve fázi 

přípravy - studie je připravována developerská výstavba ve východní části, která počítá s napojením na 

stávající vestibul metra. V prostoru vestibulu stanice Luka a bezprostředního okolí nám ale nejsou 

v současnosti známy žádné významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by 

vyžadovaly již nyní úpravy stávajících majetkoprávních vztahů.  

Majetkoprávní vypořádání lze však považovat za opodstatněné v souvislosti s pozemkem, na kterém 

se nachází povrchová stavba stanice. Zatímco tento pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, budovu 

stanice vlastní DP HMP.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.02 Sjednocení vlastnictví povrchové stavby stanice a dotčeného pozemku  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Luka. Za účelem optimalizace správy vestibulu by bylo vhodnější, aby vlastník 

povrchové stavby stanice byl shodný s vlastníkem pozemku, na kterém se tato stavba nachází.  

• Převést zastavěný pozemek parc. č. 2160/302 (k. ú. Stodůlky) z vlastnictví hl. m. Prahy do 

vlastnictví DP HMP  
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E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 18. 4. 2016)  

Vestibul Luka: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, trafika, pekárna, květinářství, vinotéka, 

večerka s potravinami, nehtové studio, prodejna levného textilu, bankomat, nápojové automaty, WC  

Množství obchodů a služeb ve vestibulu stanice metra Luka je poměrně vysoké. Za bezproblémovou 

lze však považovat pouze část komerčního zázemí, která bezprostředně navazuje na výstup z placeného 

prostoru metra, vzdálenější východní trakt vestibulu se vyznačuje nepříliš vhodnou sortimentní 

skladbou s velkým zastoupením levných vietnamských provozoven, prostor působí neatraktivně 

a stísněně, vstup na WC nese stopy vandalismu, vypadá odpudivě a rovněž se v této části vestibulu 

sdružují lidé bez domova, k čemuž může přispívat i existence některých provozoven (např. vinotéka).  

V těsné blízkosti stanice metra, které představuje přirozené centrum sídliště Lužiny, se nacházejí dva 

komplexy občanské vybavenosti (naddimenzovaný OD Luka a menší Tesco Luka) nabízející široké 

spektrum prodejen a dalších provozoven včetně supermarketů (Albert, Tesco, Iceland), poboček 

pojišťoven, bank atd. Je tedy vůbec otázkou, zda výše popsaná problematická část vestibulu je 

v současné podobě se svým komerčním zázemím vůbec konkurenceschopná a její existence 

opodstatněná.  

    

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

E.03 Přeměna komerčního zázemí v rámci východního traktu vestibulu  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Luka. S ohledem na uvedenou charakteristiku současného stavu komerčního zázemí v rámci 

východního traktu vestibulu by DP HMP měl zvážit a realizovat postupy řešení, které povedou ke 

zvýšení kulturnosti a především funkčnosti tohoto „mrtvého“ prostoru. Níže uvedené postupy řešení 

nejsou komplementární a jsou řazeny od nejmírnější po nejradikálnější variantu (při realizaci každé 

z variant však bude potřeba zajistit mimořádné zdroje financování).  

• Zvážit ukončení stávajících smluv s některými současnými nájemci (např. LK 9/350, LK 7/345) 

s cílem optimalizace skladby nájemců a oživení komerčního zázemí ve východním traktu 

vestibulu (to musí být podpořeno alespoň dílčí rekonstrukcí, včetně veřejných toalet)  

• Kompletně zrekonstruovat a remodelovat komerční zázemí v rámci východního traktu vestibulu 

s cílem zvýšení atraktivity, kulturnosti a živosti tohoto prostoru  
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• Eventuálně zdemolovat východní trakt vestibulu (bez náhrady, s výjimkou WC), a to především 

s přihlédnutím ke značné maloobchodní konkurenci a nabídce v těsné blízkosti stanice metra  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Luka není součástí velkého přestupního uzlu. Ve stanici metra je možný přestup na 

autobusy v ulici Mukařovského. Přestupní vazby mezi autobusy a metrem jsou velmi těsné. Kromě 

nadchodu nad touto ulicí je v místě s největší poptávkou po překonání ulice realizován i přechod.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Luka. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou bezpečností 

a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného boxu či využití 

zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné umístit do 

prostoru u stanice metra, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy veřejné dopravy 

a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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LUŽINY  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

 

Kvalita veřejných prostranství je degradována formou a způsobem řešení parkování a zásobování 

obchodního centra  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince B se nachází v Praze 13 v katastrálním území Stodůlky. Jde o bezbariérovou 

stanici s jedním vestibulem a třemi výstupy, která byla uvedena do provozu v roce 1994 a je stále 

v relativně dobrém stavu.  

V případě stanice Lužiny byla v rámci Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra identifikována 

potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru pouze Kanceláří veřejného prostoru IPR 

Praha.  

Lužiny lze považovat za nadprůměrně významnou stanici z hlediska počtu obyvatel bydlících 

v docházkové vzdálenosti do 10 minut, obrat stanice je však podprůměrný. V okolí stanice, které je 

tvořeno převážně obytnou zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo 

metropolitního významu.  

Přímá návaznost na ostatní druhy veřejné dopravy u stanice Lužiny není.  

V bezprostřední blízkosti stanice metra Lužiny jsou k dispozici transformační plochy vlastněné převážně 

hl. m. Prahou, které jsou eventuálně využitelné pro novou výstavbu či přestavbu stávajících objektů.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra leží v rámci modernistického města a tvoří centrum obsluhovaného území. Uspořádání 

veřejných prostranství není jednoznačné, tvořené menšími celky: prostorem mezi výstupem ze stanice 

a obchodním centrem a dále je zde prostranství obchodního rynku. Místu chybí jednoznačné hlavní 

prostranství. Kvalita veřejných prostranství je degradována formou a způsobem řešení parkování 

a zásobování obchodního centra.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanistická studie okolí stanice metra  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Studie by měla řešit celkové zapojení stanice a obchodního centra do prostoru sídliště – vytvořit 

přirozené centrum a prověřit, jaká je maximální intenzita nové výstavby v okolí stanice, možnost 

přestavby stanice samotné a jaký by byl vhodný stavební program nové výstavby. Veškerá případná 

zástavba musí být řešena ve vazbě na současnou zástavbu sídliště s ohledem na kvalitu navazujících 

veřejných prostranství.  

Okolí nákupního centra, jeho obslužné prostory a navazující parkování je nutno revidovat a upravit tak, 

aby byly průchozí a dostatečně reprezentativní vzhledem k centrálnímu umístění. Objekt nákupního 

centra je vhodné v parteru propojit s navazujícím veřejným prostranstvím.  

Studie by měla řešit vymezení a návrh využití veřejných prostranství s eliminací zbytkových, 

nevyužitelných, či obtížně udržovatelných ploch tak, aby charakter veřejných prostranství i navazujících 
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budov odpovídal centrální pozici stanice metra v rámci lokality. Studie by měla prověřit možnou 

intenzitu nové výstavby v okolí stanice.  

Studie by se měla rovněž zaměřit na ztvárnění severojižní osy z Centrálního parku přes stanici metra 

a obchodní dům směrem k sídlišti Velká Ohrada. Potřebná je architektonicko-krajinářská koncepce 

centrální osy sídliště, přilehlých veřejných prostranství stanice a budovy stanice, jenž poskytne jasnou 

představu o podobě, financích a časovém harmonogramu, etapách potřebných změn a úprav.  

Předmětem řešení by mělo být parkování v docházkové vzdálenosti a také zásobování. Vzhledem 

k potenciálu dojíždějících cyklistů by studie měla řešit širší cyklistické vazby. Také by bylo vhodné 

prověřit možnosti doplnění druhého výstupu ze stanice metra.  

V rámci studie by mělo být řešeno vymezení veřejných prostranství v okolí stanice metra spolu 

s regulací potenciální nové výstavby. Návrh úprav musí zachovat (případně přeložit) využívané provozní 

a technické prostory stanice včetně technologií v nich umístěných.  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

Alternativou pro studii by mohla být veřejná architektonicko-krajinářská soutěž. Tato alternativa by 

byla dokonce vhodnější, ale celkově náročnější na pořízení.  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra i její vestibul je lehce asymetricky umístěn v centru čtyřech sídlištních superbloků a na 

severojižní ose vybavenosti (základní škola, obchodní centrum, stanice metra, kruhové veřejné 

prostranství s obchodní vybaveností a alej navazující na Centrální park). Primárním nedostatkem 

v území je absence parteru přilehlého obchodního centra, které je absolutně izolováno od veřejného 

prostoru monolitní šedou fasádou. Problematické jsou taky obslužné prostory kolem nákupního 

centra, jenž jsou nepřiměřeně rozlehlé a zabírají velikou část prostoru v tak exponovaném území. 

Forma a umístění parkování kolem nákupního centra je rovněž předmětem potřebné změny. V tomto 

urbanistickém centru sídliště jsou rozsáhlá zazeleněná prostranství, jenž zasluhují komplexní 

krajinářskou koncepci. Východiskem k ní i k celkovému komplexnímu urbanistickému řešení území by 

měla být urbanistická studie okolí stanice metra (případně veřejná architektonicko-krajinářská soutěž 

- viz A.1).  
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Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Nový plynovod v Bronzové ulici, záměr plynofikace (bez termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Lužiny.  

• Provést úklid povrchů, konstrukcí a designových detailů stanice, stožáru veřejného osvětlení, 

telefonních budek a laviček od nálepek, směrovek, reklam apod.  

• Umýt skleněné objekty pro umělé palmy, a to i uvnitř  

• Provést drobné opravy detailů a poničených částí konstrukcí  

• Provést generální úklid a drobné opravy a výměny vybavení ve veřejných WC u stanice  

B.03 Kultivace objektů ve vestibulu  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Lužiny.  

• Sjednotit mobiliář ve vestibulu (odpadkové koše)  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Lužiny.  

• Jasně definovat zóny určené pro reklamu a odstranit ji z míst, kam nepatří  



57 

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Lužiny je bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn společně se 

stanicí v listopadu roku 1994. Je zde umístěn 1 výtah z uliční úrovně vestibulu na úroveň nástupiště 

metra. Vestibul stanice je v uliční úrovni a je zde proto umožněn bezbariérový přístup.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V prostoru vestibulu stanice Lužiny a bezprostředního okolí nám nejsou v současnosti známy žádné 

významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by vyžadovaly úpravy stávajících 

majetkoprávních vztahů.  

Majetkoprávní vypořádání lze však považovat za opodstatněné v souvislosti s pozemky, na kterých se 

nachází povrchové stavby stanice. Zatímco tyto pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, objekty 

stanice vlastní DP HMP.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.02 Sjednocení vlastnictví povrchových staveb stanice a dotčených pozemků  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Lužiny. Za účelem optimalizace správy vestibulu by bylo vhodnější, aby vlastník 

povrchových staveb stanice byl shodný s vlastníkem pozemků, na kterých se tyto stavby nachází.  

• Převést zastavěné pozemky parc. č. 2131/706, 2131/707, 2131/708 a 2131/709 (k. ú. Stodůlky) 

z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví DP HMP  

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 18. 4. 2016)  

Vestibul Lužiny: trafika, bankomat, nápojový automat, WC  
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Vybavenost obchody a službami je v rámci vestibulu limitovaná, její skladba však odpovídá základním 

potřebám cestujících. Jedna komerční jednotka (LZ 2/330) byla v době průzkumu bez aktivního využití. 

Před vchodem do vestibulu se nacházel dlouhodobě umístěný stánek s pekárenskými výrobky.  

Vybavenost obchody a službami je v bezprostřední blízkosti stanice metra vynikající. To je dáno tím, že 

tento prostor představuje jedno z přirozených center sídliště Lužiny. Nachází se zde Obchodní centrum 

Lužiny, které bylo v roce 2015 kompletně zrekonstruováno a nabízí téměř 16 000 m2 retailových ploch 

odpovídajícím současným kvalitativním standardům moderních nákupních center. V rámci obchodního 

centra je k dispozici mj. supermarket Billa, pobočka pošty, bank a pojišťoven, městské knihovny a je 

zde řada dalších obchodů a služeb. Mimoto se v těsné blízkosti stanice metra nachází i menší a starší 

středisko komerční vybavenosti, které je v relativně dobrém fyzickém stavu.  

Doplnění základní vybavenosti v prostoru stanice Lužiny a jejím okolí nelze považovat za potřebné.  

   

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Lužiny není součástí přestupního uzlu a slouží lokální obsluze přilehlého sídliště.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě funkčního parkoviště B+R. 

Stávající relativně kvalitní stojany pro uložení jízdních kol umístěné ve venkovním prostoru u stanice 

nejsou využívány, protože nezajišťují bezpečné uložení.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Lužiny. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit do prostoru u stanice metra, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy veřejné 

dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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HŮRKA  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

 

Případný nový výstup / výtah ze stanice na východním konci stanice by mohl ústit přímo do centra 

Slunečního náměstí, které je centrálním veřejným prostorem lokality  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince B se nachází v městské části Praha 13 v katastrálním území Stodůlky. Jde 

o bezbariérovou jednovestibulovou stanici s celkem 4 výstupy. Stanice byla uvedena do provozu v roce 

1994 a je stále v relativně dobrém stavu.  

V rámci Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Hůrka identifikována potřebnost 

opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru Městkou částí Praha 13 a Kanceláří veřejného prostoru 

IPR Praha.  

Hůrka je relativně významnou stanicí z hlediska počtu obyvatel bydlících v docházkové vzdálenosti do 

10 minut, obrat stanice je však spíše podprůměrný. V okolí stanice, které je tvořeno převážně obytnou 

zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo metropolitního významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je v rámci stanice Hůrka zajištěna autobusovými spoji PID.  

U stanice metra Hůrka jsou k dispozici potenciálně zastavitelné transformační plochy, které však 

převážně nejsou ve vlastnictví veřejného sektoru.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra se nachází na západním konci centrálního podélného prostranství sídliště Nové Butovice. 

V přímé návaznosti západním směrem se rozkládá Centrální park. Severní hrana tohoto prostranství je 

definována polyfunkčními domy a radnicí městské části. V jižní části okolí od stanice metra je doposud 

nezastavěná část sídliště při Slunečním náměstí sahající až k Centrálnímu parku.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanistická studie okolí stanice metra  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Ve studii by měla být prověřena možnost zástavby na jih od stanice metra, jejímž východiskem by měla 

být zejména kvalita veřejných prostranství. Předmětem studie by mělo být vymezení a detailní řešení 

kvalitních veřejných prostranství v návaznosti na stávající a novou zástavbu, stanici metra a na 

Centrální park. Obsahem by mělo být stanovení možné intenzity nové zástavby a předpokládaného 

stavebního programu a provázání budoucí zástavby se stanicí a vestibulem metra. Studie by měla 

zároveň řešit otázku organizace parkování a dostatečných parkovacích kapacit sídliště s ohledem na 

kvalitní veřejný prostor a kvalitní vegetační úpravy. Architektonicko-krajinářská koncepce Slunečního 

náměstí, přilehlých veřejných prostranství stanice a budovy stanice poskytne jasnou představu 

o podobě, financích a časovém harmonogramu, etapách potřebných změn a úprav.  

Předpokládaná nová výstavba, která je předmětem urbanistické studie, je mimo půdorysnou stopu 

metra a může být řešena odděleně od případné rekonstrukce stanice.  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  
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• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

Alternativou pro studii by mohla být veřejná architektonicko-krajinářská soutěž. Tato alternativa by 

byla dokonce vhodnější, ale celkově náročnější na pořízení.  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Interiér (vestibul stanice)  

Významným přínosem jak pro stanici, tak pro celkovou urbanistickou koncepci náměstí a navazujících 

prostor sídliště by bylo vhodné vyprojektovat nový výstup / výtah z nástupiště směrem k centru 

Slunečního náměstí. Ve stanici je potřebné definovat orientační, informační a reklamní plochy / zóny 

a tak opticky „vyčistit“ daný prostor.  

   

Exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Stanice je situována na hlavním náměstí rozsáhlého sídliště, které je však díky prázdným přilehlým 

prostranstvím výrazně předimenzováno a nevyužívá tak plně svého potenciálu urbanistického centra. 

S tím souvisí neucelený charakter náměstí a nedostatečně aktivní využití takto exponovaného 

prostoru. Vestibul stanice je orientován směrem od centra náměstí a nenásleduje tak urbanistickou 

koncepci. Veřejné prostranství včetně mobiliáře v bezprostřední blízkosti vestibulu i jeho fasáda jsou 

poměrně zchátralé a vyžadují lehčí opravy a pečlivější údržbu. Nekoncepční řešení a nedostatečná 

údržba vegetace v přilehlém prostoru vestibulu nejen opticky zhoršují vjem prostředí, ale mohou zvýšit 

i pocit nebezpečí díky omezené prostorové přehlednosti.  

Pro okolí stanice je nutné definovat urbanistickou vizi, která doplní prázdná prostranství kolem 

Slunečního náměstí a určí typ nové zástavby. Východiskem by měla být urbanisticko-architektonická 

studie okolí stanice metra (případně veřejná architektonicko-krajinářská soutěž - viz A.1).  
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Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Nový plynovod (STL) v Petržílkově ulici (bez termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Hůrka.  

• Provést úklid povrchů, konstrukcí a designových detailů stanice od nálepek, směrovek, reklam 

apod.  

• Umýt skleněnou stěnu za kolejištěm  

• Odstranit graffiti z fasád  

• Provést drobné opravy detailů a poničených částí konstrukcí  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Hůrka.  

• Jasně definovat zóny určené pro reklamu a odstranit ji z míst, kam nepatří  

• Zjednodušit a zpřehlednit orientační systém  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.1 Nový východní výstup / výtah ze stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o nový výstup / výtah ze stanice na druhém východním konci stanice, který by ústil přímo do centra 

Slunečního náměstí, jenž je centrálním veřejným prostorem lokality. Tím by se posílila dostupnost 

a atraktivita tohoto místa.  

• Prověřit doplnění nového východního výstupu / výtahu ze stanice a případně následně 

realizovat  

• Navrhnout vhodné úpravy přilehlých veřejných prostranství pro případ realizace nového 

východního výstupu / výtahu ze stanice a případně následně realizovat  
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C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Hůrka je bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn společně se 

stanicí v listopadu roku 1994. Je zde umístěn 1 výtah z uliční úrovně vestibulu na úroveň nástupiště 

metra. Vestibul stanice je v uliční úrovni a je zde proto umožněn bezbariérový přístup.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V prostoru vestibulu stanice Hůrka a bezprostředního okolí nám nejsou v současnosti známy žádné 

významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by vyžadovaly úpravy stávajících 

majetkoprávních vztahů.  

Majetkoprávní vypořádání lze však považovat za opodstatněné v souvislosti s pozemkem, na kterém 

se nachází povrchová stavba stanice. Zatímco tento pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, budovu 

stanice vlastní DP HMP.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.02 Sjednocení vlastnictví povrchové stavby stanice a dotčeného pozemku  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Hůrka. Za účelem optimalizace správy vestibulu by bylo vhodnější, aby vlastník 

povrchové stavby stanice byl shodný s vlastníkem pozemku, na kterém se tato stavba nachází.  

• Převést zastavěné pozemky parc. č. 2860/225 a 2860/226 (k. ú. Stodůlky) z vlastnictví hl. m. 

Prahy do vlastnictví DP HMP  

• Upřesnit rozsahy správy staveb na pozemcích HMP  

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 18. 4. 2016)  

Vestibul Hůrka: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, trafika, pekárna, nápojové automaty, WC  
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Vybavenost obchody a službami je v rámci vestibulu stanice sice jen základní, na druhou stranu jsou 

ale všechny komerční prostory pronajaté a aktivně využívané a rovněž i jejich sortimentní skladba 

odpovídá běžným potřebám cestujících metra.  

Stanice Hůrka se nachází přímo na Slunečním náměstí, které představuje přirozené lokální centrum 

sídliště Nové Butovice. V bezprostřední blízkosti od výstupů ze stanice je velmi dobrá komerční 

a občanská vybavenost (např. pojišťovny, banky, pošta, úřad městské části Praha 13, restaurace, 

supermarket Albert a řada dalších obchodů). V kontextu ostatních sídlištních center občanské 

vybavenosti je třeba v případě Hůrky vyzdvihnout i skutečnost, že komerční prostory v okolí jsou 

umístěny v moderních a vizuálně dobře působících objektech bez známek fyzické degradace.  

Doplnění komerční vybavenosti v prostoru stanice Hůrka a jejím okolí nelze považovat za potřebné. 

Naopak veřejná WC jsou zjevně ve značně zanedbaném stavu.  

    

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

E.03 Rekonstrukce veřejných WC  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Hůrka. S ohledem na špatný fyzický a estetický stav veřejných toalet je nutné učinit kroky 

vedoucí ke kultivaci tohoto prostoru.  

• Realizovat celkovou rekonstrukci veřejných WC zaměřenou na modernizaci, zvýšení kulturnosti 

prostředí a přístupnosti pro imobilní osoby  

Dle sdělení DP HMP brání rychlejšímu postupu v provádění rekonstrukcí WC omezené finanční 

prostředky, bude tedy nejprve nutné zajistit zdroje financování.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Hůrka není součástí velkého přestupního uzlu. Ve stanici metra je možný přestup na 

autobusy v ulici Petržílkova. Přestupní vzdálenost mezi metrem a autobusem je cca 100 m. Samotná 

kvalita přestupní vazby je vzhledem k jejímu významu dostačující.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Hůrka. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit do prostoru u stanice metra, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy veřejné 

dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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KARLOVO NÁMĚSTÍ  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

 

Výrazným prvkem vestibulu Karlova náměstí je dobře zachovalá mozaika „Doba Panování Karla IV“, 

kterou doplňují kvalitní materiály povrchů i jednotlivých detailů, jenž je nutné respektovat  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince B se nachází na území městské části Praha 2 v katastru Nového Města. Jde 

o stanici se dvěma vestibuly (zatím bez možnosti bezbariérového přístupu) a s 9 výstupy na povrch, 

která byla uvedena do provozu v roce 1985. Vizuální vzhled obou vestibulů je v celkem dobrém stavu.  

Z Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra vyplynulo, že v případě stanice Karlovo náměstí byla 

identifikována potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru Dopravním podnikem 

hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 2, Regionálním organizátorem Pražské integrované 

dopravy a Technickou správou komunikací hlavního města Prahy.  

Karlovo náměstí představuje velmi významnou stanici především z pohledu počtu obyvatel bydlících 

v docházkové vzdálenosti do 10 minut, významný je ale i její obrat. Stanice se nachází v centru města 

a v jejím okolí je zastoupena především obytná a administrativní funkce. Významnými cíli, pro které 

slouží stanice jako výstupní a nástupní, jsou Všeobecná fakultní nemocnice, ČVUT a Karlovo náměstí je 

i jedním z výchozích bodů do centra města.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je zde na autobusy PID a Karlovo náměstí představuje v rámci Prahy 

místo s velmi vysokou koncentrací tramvajových spojů.  

Okolí stanice metra Karlovo náměstí je prakticky bez jakéhokoliv územního potenciálu pro novou výstavbu.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice leží ve stabilizované lokalitě s městskou strukturou v návaznosti na významná veřejná 

prostranství Karlova náměstí a Palackého náměstí. Zásadní dopad na možnosti užívání veřejného 

prostoru na Karlově náměstí je průjezd významného dopravního tahu spojující východ a západ Prahy, 

který rozděluje náměstí (park) na dvě poloviny a vytváří významné omezení pohybu a bezbariérových 

pěších vazeb na povrchu náměstí. V tomto případě by se řešení týkalo celoměstského systému 

dopravy, v rámci kterého by muselo dojít ke snížení dopravní zátěže na průjezdu Karlovým náměstím.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Výstup Karlovo náměstí - interiér (vestibul stanice)  

Interiér vestibulu je z kvalitních trvanlivých materiálů a konstrukce z nadčasových detailů a designu. 

Vestibul trpí nedostatečnou kvalitou údržby, různorodostí forem a barevností ad-hoc umísťovaných 

objektů (automaty, koše, dodatečná světla, stojany, apod.) a agresivní formou reklamy jednotlivých 
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provozoven. Výrazným prvkem vestibulu Karlova náměstí je dobře zachovalá mozaika „Doba Panování 

Karla IV“, kterou doplňují kvalitní materiály povrchů i jednotlivých detailů prvků.  

    

    

Výstup Karlovo náměstí - exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Výstupy z metra vstupují do celoměstsky významného historického krajinářského parku (nemovitá 

kulturní památka), který svou současnou podobou a umístěním značně ovlivňují. Vestibul metra je 

v místě dopadu bomby v roce 1945. Průchod vestibulem nahrazuje chybějící povrchové přechody přes 

Karlovo náměstí. Úpravy bezprostředního okolí výstupu na Karlově náměstí jsou aktuálně předmětem 

projektu Revitalizace Karlova náměstí, jehož přípravu koordinuje TSK HMP. Úpravy komunikací včetně 

navazujících ploch jsou realizovány jako investiční akce dle jednotlivých etap v souladu s Memorandem 

Karlova náměstí, uzavřeným mezi Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 2.  

Výstup Palackého náměstí - interiér (vestibul stanice)  

Velkorysý vestibul s velmi kvalitně navrženými a provedenými detaily prvků dnes podléhá neodborné 

údržbě, agresivní formě reklamy provozoven a dodatečně umísťovaných ad-hoc stánků a objektů bez 

ohledu na kvalitu a význam částí interiéru. V prostoru světlíku je umístěn objekt stánku kavárny, světlík 

je cloněn pevnými deskami.  

Údržba vestibulu nerespektuje detaily a koncepční řešení osvětlení a umísťuje dodatečná svítidla na 

podhledy.  

    

Výstup do ulice Gorazdova v parteru domu je zčásti předělen a uzavřen, což způsobuje problém 

s vandalismem.  
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Výstup Palackého náměstí - exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Výstupy z vestibulu na Palackého náměstí přímo navazují na bezprostřední okolí, nemají však silnou 

vazbu na blízkost řeky. Za zmínku stojí kvalitní řešení zábradlí výstupů schodišť. Bylo by vhodné také 

řešit navazující prostor Palackého náměstí.  

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Obnova vodovodních řadů Karlovo náměstí (během roku 2016)  

• Rekonstrukce kanalizace Karlovo náměstí (během roku 2016)  

• Plynovod v ulici U Nemocnice, připojení objektů při jižní straně ulice (bez termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• Jiráskův most  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Karlovo náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

• Očistit povrchy, konstrukce, odstranit zbytky reklam, grafitti, apod.  

• Odstranit výlepy kolem telefonního automatu a automatů na jízdenky  

Výstup Palackého náměstí:  

• Očistit povrchy, konstrukce, odstranit zbytky reklam, grafitti, apod.  

• Očistit a umýt budky telefonních automatů, dveře, skleněné konstrukce, kovové a kamenné 

obklady, očistit podhledy a zabudovaná svítidla  

• Provést výmalbu podhledu směrem k Zítkovým sadům  

B.02 Obnova původní architektury a dodržování designu stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Karlovo náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

• x  
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Výstup Palackého náměstí:  

• Odstranit dodatečně umísťovaná svítidla připevněná na podhled a přemístit osvětlení do míst 

k tomu původně určených, plochy nutné k osvětlení osvětlovat z podhledů, nikoli z dodatečně 

umístěných svítidel  

• Veškeré dodatečně umísťované krabičky a zařízení zabudovat do podhledů a jiných konstrukcí 

v duchu skrytých detailů původního návrhu stanice  

• Odstranit clony z kruhového světlíku tak, aby dovnitř pronikalo potřebné osvětlení, užívat 

skleněný závěsný lustr ve světlíku, odstranit (případně přemístit) objekt stánku kavárny pod 

světlíkem pro prosvětlení a otevření prostoru (viz také E.01)  

B.03 Kultivace objektů ve vestibulech  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Karlovo náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

• Vyměnit poničené objekty, zařízení a mobiliář (automaty, box na fotografování a sjednotit 

různé druhy odpadkových košů)  

Výstup Palackého náměstí:  

• Vyměnit poničené objekty, zařízení a mobiliář a sjednotit různé druhy odpadkových košů  

• Za účelem zlepšení sociální kontroly v části vestibulu metra v průchodu směrem k Zítkovým 

sadům prověřit možnosti alespoň částečné změny dispozice a využití výkladců (dnes sloužících 

jako výstavní prostor), která více propojí prostor za skly s vestibulem, nejlépe umístěním vstupu 

z prostoru vestibulu  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Karlovo náměstí.  

Oba výstupy - Karlovo náměstí i Palackého náměstí:  

• Sjednotit vývěsní štíty do jednotné podoby respektující chromované konstrukce vestaveb 

interiéru - sklo výkladců ponechat průhledné, viditelné dovnitř provozovny  

• Odstranit dodatečné A konstrukce a boční reklamy provozoven  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce (viz také F.01)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.05 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Karlovo náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

• Realizovat nové přechody pro chodce v souvislosti s projektem Revitalizace Karlova náměstí  
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Výstup Palackého náměstí:  

•  Prověřit zvýšený přejezd pro vozidla v křižovatce Na Moráni / Gorazdova (sdílený prostor 

a vyrovnání výšek náměstí / chodník / nástupiště tramvaje) a případně následně realizovat  

B.1 Kultivace výstupů z metra  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o kultivaci výstupů z metra do veřejného prostoru na Karlově náměstí a Palackého náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

• Realizovat úpravy ke kultivaci výstupů z metra v souvislosti s projektem Revitalizace Karlova 

náměstí  

• Prověřit možnost zrušení odbočovacího pruhu pro zásobování v ulici Resslova (nebo alespoň 

možnost ho sdílet i chodci) a případně následně realizovat  

Výstup Palackého náměstí:  

• Prověřit možnosti kultivovat vstup z ulice Gorazdova (komunikovat se soukromým vlastníkem 

domu o vhodném využití zavřeného posprejovaného prostoru - v ideálním případě pro 

komerční využití) a případně následně realizovat  

B.2 Připomenutí kaple božího těla a historie Karlova náměstí  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Jde o snahu nalézt vhodný způsob připomenutí kaple božího těla a historie Karlova náměstí 

(bombových útoků na náměstí).  

• Prověřit možnosti (studie, skromná veřejná soutěž) a případně následně realizovat  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Karlovo náměstí není bezbariérová. Pro osoby s kočárky se z povrchu až na úroveň 

nástupiště lze dostat v obou směrech po eskalátorech. Přístup s kočárky po eskalátorech je možný 

z obou vestibulu jak z Karlova náměstí, tak z Palackého náměstí.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

C.1 Realizace bezbariérového přístupu do stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

V současné době se připravuje realizace bezbariérového přístupu do této stanice. Bezbariérový vstup 

do stanice bude zajištěn pomocí výtahů z ulice Václavská. Samotné výtahy jsou umístěny v objektu č.p. 

2068/14, který je ve vlastnictví MČ Praha 2. Toto řešení umístění vstupu do stanice v parteru objektu 

považujeme za ideální řešení. Prostor podzemní chodby se nachází pod objektem č.p. 339. Výtah je 

zaústěn do střední lodi stanice přibližně v jejím středu. V rámci další přípravy je nutné zajistit vhodné 

architektonické řešení pohledově exponovaného vyústění výtahu do střední lodi stanice metra tak, aby 
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nebyl narušen ráz stanice a její architektonická hodnota. V současné době je vydané územní rozhodnutí 

a dokončuje se dokumentace ke stavebnímu povolení.  

Začátek realizace je odhadován na rok 2017 s dokončením v roce 2018. Předpokládané náklady na 

realizaci bezbariérového přístupu do stanice se odhadují na 180 mil Kč.  

• Zajistit vhodné architektonické řešení pohledově exponovaného vyústění výtahu do střední lodi 

stanice metra  

• Realizovat v letech 2017-2018  

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V prostoru vestibulu stanice Karlovo náměstí a bezprostředního okolí nám nejsou v současnosti známy 

žádné významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by vyžadovaly úpravy stávajících 

majetkoprávních vztahů.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 15. 4. 2016)  

Vestibul Karlovo náměstí: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, pekárna, pizza, metrobox 

s levným textilem, automat na fotografie  

Vestibul Palackého náměstí: trafika, kadeřnictví, pekárna, stánek s kávou, metrobox s kuřáckým 

sortimentem  

V obou vestibulech se dále nacházely WC, bankomaty a nápojové automaty. Zároveň byl v době 

průzkumu zjištěn poměrně vysoký počet neobsazených pronajímatelných jednotek ve vestibulu 

Karlovo náměstí. Dle sdělení DP HMP však mají všechny tyto provozovny své nájemce, kteří řádně plní 

své povinnosti vůči pronajímateli. Důvodem neobsazenosti tedy byly probíhající úpravy (rekolaudace) 

těchto prostor, které by měly být dokončeny v červnu 2016, kdy budou otevřeny moderní prodejny 

s potravinami a občerstvením.  

Vzhledem ke značnému významu stanice lze považovat výše uvedenou vybavenost obou vestibulů za 

spíše poddimenzovanou. Je ale nutné vzít v potaz, že stanice těsně přilehá k rušné části centra města 

s velmi vysokou aktivitou parteru s komplexní nabídkou obchodů a nejrůznějších služeb. Mimoto je 

bezprostředně nad vestibulem Karlovo náměstí umístěno nákupní a administrativní centrum Charles 

Square Center. Z pohledu běžného cestujícího tedy nelze doplnění základní vybavenosti v prostoru 

stanice Karlovo náměstí a jejím okolí považovat za potřebné.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.01 Zrušení mobilních maloobchodních provozoven  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Karlovo náměstí. S ohledem především na vizuální i provozní stránku vestibulů doporučujeme 

zrušit nepříliš dobře působící provozy, které jsou soustředěny v nevzhledných demontovatelných 

zařízeních určených pro prodej (tzv. metroboxech), a to s cílem koncentrovat veškerý maloobchod 

a služby do vyhrazených stacionárních provozoven.  

• Prověřit možnosti okamžitého ukončení nájemního vztahu s provozovatelem metroboxů ve 

vestibulu stanice, tj. společností Consteel, a. s.  

• Odstranit (případně přemístit) mobilní provozovnu kavárny pod světlíkem ve vestibulu 

Palackého náměstí za účelem zlepšení světelné atmosféry a dispozičního řešení vestibulu (viz 

také B.02)  

Dle sdělení DP HMP jsou metroboxy provozovány na základě dlouholetých nájemních smluv 

uzavřených na dobu určitou (do 31. 3. 2020) a tyto smlouvy nelze jednoduše ukončit výpovědí, 

přestože DP HMP prodej v metroboxech již rovněž nepodporuje.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Oba vestibuly stanice metra Karlovo náměstí jsou součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra 

také tramvaje a autobusy. Na Karlově náměstí jsou přestupní vazby řešeny převážně mimoúrovňově 

přes vestibul metra. Úpravy bezprostředního okolí výstupu na Karlově náměstí jsou aktuálně 

předmětem projektu Revitalizace Karlova náměstí. Na Palackého náměstí jsou přestupní vazby řešeny 

kombinací úrovňových přechodů pro chodce a mimoúrovňově přes vestibul stanice metra.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Zlepšení povrchových vazeb na Karlově náměstí i Palackého náměstí (viz také B.05)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Karlovo náměstí.  

Výstup Karlovo náměstí:  

Pro zlepšení přestupních vazeb, především mezi tramvajemi a autobusy, je vhodné realizovat pěší 

vazby v uliční úrovni na křižovatce Resslova / Karlovo náměstí. Vzhledem k tomu, že tyto úrovňové pěší 

vazby budou ve značné míře používány i ostatními pěšími, je realizace těchto vazeb velice důležitá. 

Úrovňové pěší vazby také výrazně zkracují docházkovou vzdálenost na zastávky veřejné povrchové 

dopravy.  

Návrh přechodů pro chodce a míst pro přecházení je zahrnut v přípravě projektu Revitalizace Karlova 

náměstí, kterou koordinuje TSK HMP. V rámci těchto úprav je vhodné doplnit přechody pro chodce na 

stávající ramena křižovatky Resslova / Karlovo náměstí. Na severním rameni této křižovatky lze využít 

stávající přechod pro chodce s místem pro přecházení přes tramvajový pás. Na východním rameni 

křižovatky (v prodloužení ulice Resslova) je vhodné použít světelně signalizovaný přechod pro chodce 

přes jízdní pás a světelně nesignalizované místo pro přecházení přes tramvajový pás. Tato řešení 

nebude zbytečně snižovat kapacitu tramvajové tratě a zároveň nebude snížena kvalita úrovňového 

překonání komunikace.  

• Realizovat nové přechody pro chodce na křižovatce Resslova / Karlovo náměstí v souvislosti 

s projektem Revitalizace Karlova náměstí  

Výstup Palackého náměstí:  

Pro zkvalitnění některých přestupních vazeb a docházkové vzdálenosti na jednotlivé zastávky 

(především tramvajové) je vhodné zlepšit podmínky pro pěší prostupnost severní strany ulice Na 

Moráni a to zejména v oblasti křižovatky s ulicí Gorazdova. Dále je vhodné prověřit možnost odstranění 

světelně signalizovaných míst pro přecházení přes tramvajové tratě. Tato řešení by vedla ke zvýšení 

komfortu povrchových pěších vazeb a zároveň vzhledem k vyloučení automobilové dopravy na těchto 

místech by nevedlo k výraznému zvýšení rizika nehody.  

• Prověřit zvýšený přejezd pro vozidla v křižovatce Na Moráni / Gorazdova (sdílený prostor 

a vyrovnání výšek náměstí / chodník / nástupiště tramvaje) a případně následně realizovat, 

přitom je možné zvážit zahrnout do řešení také změny dopravního režimu v ulicích Gorazdova 

a Dittrichova spočívající ve změně jednosměrnosti těchto ulic a v zavedení dopravně 

zklidněného režimu  
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• Prověřit možnost odstranění světelné signalizace pro chodce na křižovatce Palackého náměstí 

(na rameni v prodloužení ulici Na Moráni)  

• Prověřit možnost odstranění světelně signalizovaného místa pro přecházení v ulici Rašínovo 

nábřeží přes tramvajovou trať  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Karlovo náměstí. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit do prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy 

veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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ČESKOMORAVSKÁ  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

  

Plocha vestibulu stanice metra a přilehlého autobusového terminálu je ve vlastnictví DP HMP a nová 

výstavba na těchto plochách by mohla být realizována v nejbližších letech  

 

  



80 

Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince B se nachází v městské části Praha 9 na území katastrů Libeň a Vysočany. Tato 

stanice má jeden vestibul (ústící do ulice Drahobejlova) se třemi výstupy na povrch. Českomoravská 

byla uvedena do provozu v roce 1990. Stav stanice odpovídá jejímu stáří a je nezbytné provést opravy 

stavebních a technických částí stanice.  

V Analýze rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Českomoravská identifikována opatření 

potřebná pro zlepšení stavu veřejného prostoru Dopravním podnikem hlavního města Prahy, 

Městskou částí Praha 9 a Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha.  

Z hlediska počtu obyvatel bydlících v docházkové vzdálenosti do 10 minut i obratu je Českomoravská 

spíše méně významnou stanicí. Přesto stanice slouží jako výstupní a nástupní pro cesty k cílům 

regionálního nebo metropolitního významu, kterými jsou nákupní a zábavní centrum Galerie Harfa 

a především O2 aréna.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je ve stanici metra Českomoravská na autobusy PID, včetně 

příměstských.  

V blízkosti stanice metra Českomoravská jsou k dispozici relativně kapacitní transformační plochy pro 

eventuální novou výstavbu, resp. přestavbu. Tyto plochy jsou však z hlediska vlastnictví poměrně 

různorodé. Plocha vestibulu stanice metra a přilehlého autobusového terminálu je ve vlastnictví 

DP HMP a nová výstavba na těchto plochách by mohla být realizována v časovém horizontu II 

(DO 2020) s pravděpodobným přesahem do období po roce 2020. Proto jsme principy řešení pro 

horizont I (2016+) navrhovali vesměs jako nízkonákladové do doby nové výstavby budov.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra je umístěna uvnitř stabilizované lokality s blokovou zástavbou v blízkosti městské třídy 

Sokolovská. Stavba stanice a nezastavěný prostor je částečně využitý autobusovým terminálem, jehož 

účel, který pochází z doby, kdy byla stanice koncová, pominul. V přímém okolí stanice se nachází 

nedokončená městská struktura. V blízkosti stanice leží obchodní centrum nadmístního významu 

a multifunkční hala celorepublikového významu (O2 aréna), pro něž je stanice hlavním přístupovým 

bodem. Kvalita veřejných prostranství v okolí stanice a využití stavebních parcel v majetku města 

neodpovídá významu a potenciálu místa.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  
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B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Interiér (vestibul stanice)  

Interiér stanice metra a vestibulu sestává z kvalitních materiálů a detailů. Oproti jiným stanicím metra 

není Českomoravská tolik poznamenána živelným umísťováním reklamy a dodatečných objektů.  

    

Exteriér (bezprostřední okolí stanice)  

Zejména z důvodu původního využití stanice jako koncové (s významnou přestupní vazbou na 

autobusový terminál), jsou okolní veřejná prostranství ve velmi neutěšeném stavu. Po prodloužení 

linky metra na Černý Most již postrádá takto velká plocha pro autobusové odstavy své opodstatněné 

využití. Navazující plochy zadních traktů okolních domů vykazují provizorní charakter prostoru. Celkově 

je prostor okolí stanice bariérový a těžko se v něm orientuje. Tento prostor je zároveň hlavním 

přístupem pro akce konané v O2 Aréně.  

   

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• V okolí je plánována rekonstrukce kabelů NN (cca rok 2020)  

• Rekonstrukce tepelných rozvodů v ul. Drahobejlovy v úseku ul. Kovářská – Kurta Konráda 

(2018–2019)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Českomoravská.  

• Zjednodušit a zpřehlednit orientační a informační systém  

B.1 Drobné úpravy a doplnění mobiliáře ve veřejném prostranství v bezprostředním okolí 

stanice  

Garanti: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Městská část Praha 9, Dopravní podnik 

hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o nízkonákladové úpravy před novou výstavbou budov.  

• Doplnit lavičky a odpadkové koše do ulice Drahobejlova  

• Provést drobné opravy povrchů ulic podél zamýšlené výstavby  

• Upravit zelenou plochu podél západní strany objektu stanice metra - náročnost úprav a kvalitu 

vysazených dřevin přizpůsobit vývoji záměru nové výstavby nad stanicí (z hlediska času 

i prostoru - viz B.2)  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.2 Nová výstavba nad stanicí  

Garant: půjde o investici soukromého sektoru - subjekty, které by měly zajistit dílčí koordinace ze 

strany hl. m. Prahy, jsou uvedeny v závorkách u jednotlivých odrážek níže  

Záměr výstavby nad stanicí (pravděpodobně developerské firmy CRESCON, a. s. v souladu se stávajícím 

memorandem této firmy s DP HMP) by měl směřovat k vytvoření nového polyfunkčního bloku zástavby 

nad stanicí a současným autobusovým terminálem (integrovaným ve zmenšené podobě do tohoto 

nového bloku). Realizace záměru pravděpodobně přesáhne do období po roce 2020.  

V souvislosti s tímto záměrem je nutné ze strany hl. m. Prahy:  

• Vysoká kvalita veřejných prostranství reflektující místo jako ohnisko aktivit místního, 

celoměstského i celorepublikového významu (Institut plánování a rozvoje hlavního města 

Prahy, Městská část Praha 9, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  

• Zajistit optimální průchod z metra do O2 arény (24h denně) (Dopravní podnik hlavního města 

Prahy, a. s., Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy)  

• Napojení výstupu z metra přímo do suterénu budovy / kompletní provázání budovy 

s vestibulem (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.)  

• Optimalizace autobusového terminálu (Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. - viz F.1) 
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C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Českomoravská není bezbariérová. Pro osoby s kočárky se z povrchu až na úroveň 

nástupiště lze dostat v obou směrech po eskalátorech.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

C.1 Realizace bezbariérového přístupu do stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Příprava bezbariérového přístupu do této stanice je nyní v počáteční fázi. Ve druhém čtvrtletí roku 

2016 byla zadána studie na řešení bezbariérového přístupu do stanice. Jednou z uvažovaných variant 

bylo vybudování šikmého výtahu v eskalátorovém tunelu, toto řešení však bylo v ražených 

eskalátorových tunelech prověřováno se závěrem, že není technicky možné. Bezbariérový vstup bude 

muset být tedy realizován osobními výtahy nezávisle na eskalátorech. Možností kam nový bezbariérový 

vstup do stanice umístit je několik. Bezbariérový vstup do stanice může být situován do stávajících 

objektů, vzhledem k tomu, že v okolí stanice nejsou vlastněny nemovitosti ve veřejném sektoru, má 

toto řešení značná rizika. V prostoru mezi ulicemi Kovářská, Drahobejlova a K Moravině se uvažuje 

o novém developerském projektu, je tedy nutné bezbariérové řešení koordinovat i s tímto záměrem 

a případně ho integrovat do připravovaného projektu (zde je riziko nemožné časové koordinace obou 

projektů respektive zdržení realizace bezbariérového řešení). Umístění výtahu do uličního prostoru 

považujeme za nevhodné, zejména z prostorových důvodů. Výtah by měl plnit plnohodnotně funkci 

druhého vestibulu, čemuž by měl být přizpůsoben i charakter nástupu z nástupiště ve stanici.  

Realizace tohoto projektu je dnes plánována do roku 2020. Předpokládané náklady na realizaci 

bezbariérového přístupu do stanice se odhadují na 150 mil Kč.  

• Najít vhodné řešení bezbariérového vstupu do stanice s důrazem na bezkolizní umístění vstupu 

na povrchu z hlediska využití veřejného prostoru - tj. vstup by měl být umístěn do některého 

stávajícího objektu, nebo do připravovaného objektu nad stanicí  

• Realizovat do roku 2020  

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

Z informací uvedených v pasportech stanic metra zpracovaných DP HMP (aktuálnost k 1. 9. 2015) 

vyplývá, že v prostoru vestibulu stanice Českomoravská je již dlouhou dobu plánována výstavba nového 

polyfunkčního objektu, včetně související infrastruktury a renovace a/nebo demolice stávajících 

objektů, včetně objektů ve vlastnictví DP HMP. Investorem této akce bude společnost CRESCON, a. s., 

která vzešla jako vítěz obchodní veřejné soutěže a DP HMP s ní uzavřel memorandum, jehož 

předmětem je závazek smluvních stran spolupracovat při řešení realizace projektu. Memorandem se 

obě smluvní strany rovněž zavázaly k vypořádání dosavadních vlastnických práv ve vztahu 
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k nemovitostem DP HMP (včetně uzavření budoucí kupní smlouvy a následně kupní smlouvy na 

pozemky DP HMP v k. ú. Libeň) a zároveň v případě potřeby k zřízení nových nájemních práv, věcných 

břemen a práv užívání, které se jich týkají.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.01 Realizace majetkoprávního vypořádání mezi DP HMP a CRESCON, a. s.  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu D.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Českomoravská. Nezbytným předpokladem realizace výše uvedeného záměru je 

vypořádání vlastnických, nájemních či užívacích práv k pozemku parc. č. 3278/3 a k některým 

sousedním pozemků z LV 1439 v k. ú. Libeň, které jsou v současné době ve vlastnictví DP HMP.  

• Nadále vést intenzivní vyjednávání s investorem s cílem posílení právního postavení DP HMP 

a vyjednání co nejpříznivějších podmínek, především co se týče maximalizace ceny za 

převáděné pozemky a zainvestování opravy stanice  

• Zpracovat návrh nové smluvní dokumentace, která bude odrážet nové finanční aspekty 

a posílení právního postavení DP HMP a v plném rozsahu nahradí stávající memorandum  

• Odsouhlasit finální podobu majetkoprávního vypořádání (včetně uzavření budoucí kupní 

smlouvy na uvedené pozemky v k. ú. Libeň) způsobilými orgány DP HMP, tj. valnou hromadou 

nebo dozorčí radou  

D.1 Jasné a jednoznačné vymezení území jednotlivých vlastníků  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Cílem je jednoznačné vymezení kompetencí a povinností v oblasti správy, údržby i komerčního 

využívání stanice a jejího bezprostředního okolí. Naopak pro veřejnost nesmí toto opatření 

představovat žádnou fyzickou bariéru nebo pohledově rušivý prvek.  

• Jasně a jednoznačně v terénu opticky či stavebně vymezit území jednotlivých vlastníků (a tím 

zároveň správců), a to za účelem vymezení kompetencí, údržby i komerčního využívání  

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 21. 4. 2016)  

Objekt stanice Českomoravská: trafika, pekárna, nonstop herna / sportbar, sázková kancelář, second 

hand, květinářství a dárkové předměty (uzavřeno), bankomat, nápojové automaty, WC  

Počet obchodů a služeb je ve vestibulu vzhledem k významu stanice dostatečný. Některé komerční 

jednotky však jsou vzhledem k poměrně netypickému stavebnímu řešení nadzemního objektu stanice 

nevhodně umístěné, protože se nacházejí mimo prostor obvyklého pohybu cestujících. S tím souvisí 

i nepříliš vysoká komerční atraktivita a nevhodné využití těchto prostor (např. second hand v jednotce 

CE 2/422 nebo v době průzkumu nevyužitá jednotka CE 4/423). Nad těmito jednotkami na ochozu je 

navíc umístěn sportbar s hernou s videoloterjními terminály a nonstop provozem (další herna stejného 
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provozovatele se nachází přímo naproti stanici metra v ulici Drahobejlova). Je tedy zjevné, že potenciál 

komerčních provozoven v prostoru stanice metra Českomoravská není plně využit a stávající 

provozovny nepřispívají ke kvalitě navazujícího veřejného prostoru.  

V docházkové vzdálenosti od výstupu z metra je situováno rozsáhlé obchodní centrum Galerie Harfa 

(49 000 m2 obchodních a zábavních ploch), v důsledku kterého lze hodnotit vybavenost okolí stanice 

Českomoravská jako nadstandardní. Mimoto jsou v určitém rozsahu soustředěny komerční aktivity 

i v parteru budov především v ulicích Drahobejlova a Sokolovská.  

    

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.02 Zrušení hazardní provozovny v objektu stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Českomoravská. Učinit opatření, které povedou k ukončení hazardní činnosti v rámci 

provozovny CE 5/530, v důsledku čehož by měly být vytvořeny podmínky ke snížení výskytu sociálních 

problémů v lokalitě, ke snížení výskytu rušení veřejného pořádku, případně i ke zlepšení vzhledu 

veřejného prostoru.  

• Ukončit nájemní smlouvu ze strany DP HMP s nájemcem jednotky CR 5/530 za předpokladu 

přetrvávajícího provozování videoloterijních terminálů v rámci této provozovny  

Dle sdělení DP HMP představují herny a provozovny s výherními hracími přístroji, zejména hracími 

automaty a videoloterjními terminály, ruletami, kasinem nebo jinými hazardními hrami zakázaný účel 

nájmu.  

E.04 Podporovat atraktivní formy užívání obchodních ploch  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Českomoravská. Podporovat komerční aktivity, které budou rozvíjet aktivity v navazujícím 

veřejném prostoru (předzahrádky kaváren, občerstvení s dětským koutkem / hřištěm apod.).  

• Vytipovat místa na pozemcích DP HMP (případně HMP či MČ), které by eventuálně mohly být 

využity pro atraktivní formy užívání obchodních ploch v bezprostředním okolí stanice - na 

východní straně stanice především atrium u stanice a na západní straně stanice pak prostor 

současného prázdného stánku  

• Vhodná místa nabídnout k pronájmu pro vytipované atraktivní účely využití, přičemž je nutné 

vývoji záměru nové výstavby nad stanicí (z hlediska času i prostoru - viz B.2) přizpůsobovat 

dočasnost pronájmů  
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F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Českomoravská je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i městské 

a příměstské autobusy. Součástí přestupního uzlu je autobusový terminál s plochou pro odstavy 

autobusů. Tento autobusový terminál přiléhá k povrchovému vestibulu metra, v současné době je 

využíván už jen třemi autobusovými linkami.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  

   

Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Českomoravská. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 

umístit do prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy 

veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  

F.1 Optimalizace autobusového terminálu  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Vzhledem k možné developerské aktivitě v této lokalitě a nízkému využití autobusového terminálu je 

vhodné prověřit redukci plochy celého terminálu a tím i zkrátit přestupní vazby, které jsou dnes 



87 

realizovány po jeho obvodu. Při případné rozsáhlejší přestavbě celého přestupního uzlu (včetně 

vestibulu metra) je nutné zachovat těsnou vazbu mezi metrem a autobusovým terminálem. Samotná 

přestavba přestupního uzlu by měla být vyvolána až případnou developerskou aktivitou, v současné 

době není účelné pouze redukovat rozsah autobusového terminálu. Je vhodné, aby se autobusový 

terminál i vestibul metra stal integrální součástí nového developmentu. Při prověření je také nutné 

brát v úvahu, že plocha terminálu může sloužit i jako zázemí pro přilehlou multifunkční halu 

celorepublikového významu (O2 arénu).  

• Prověřit možnost redukce stávajícího autobusového terminálu pro koordinaci s developerskou 

aktivitou (novou výstavbou nad stanicí - viz B.2)  
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ČERNÝ MOST  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

  

Stanice vytváří významnou bariéru v prostoru i v přístupu k jednotlivým druhům dopravy a celý dopravní 

terminál není svým vzhledem a celkovým řešením příjemný pro cestující  
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Základní charakteristika stanice  

Konečná stanice metra linky B se nachází v městské části Praha 14 v katastrálním území Černý Most. 

Jde o bezbariérovou stanici s jedním vestibulem a devíti výstupy, která byla uvedena do provozu v roce 

1998. Vlastní vestibul je ve stavu odpovídajícím stáří stanice, ale některá především odlehlejší místa 

nepůsobí vizuálně příliš dobře.  

V rámci provedené Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Černý Most 

identifikována opatření potřebná pro zlepšení stavu veřejného prostoru Dopravním podnikem 

hlavního města Prahy, Městskými částmi Praha 14 a Praha 20 a Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha.  

Černý Most je podprůměrně významnou stanicí z hlediska počtu obyvatel bydlících v docházkové 

vzdálenosti do 10 minut, naopak obrat stanice je v kontextu ostatních stanic nadprůměrný. V okolí 

stanice, které je tvořeno obytnou zástavbou sídlištního typu, je významně zastoupena i komerční 

funkce v důsledku těsné blízkosti obchodní zóny Černý Most. Ta je cílem regionálního či metropolitního 

významu, pro kterou slouží stanice metra jako výchozí bod.  

Stanice metra Černý Most má vzhledem k existenci velkého autobusového terminálu velký význam 

i z hlediska dopravního. Je zde přímá návaznost na vysoký počet městských i příměstských spojů PID 

i na ostatní meziměstské autobusové spoje. U stanice se nacházejí rovněž dvě parkoviště P+R.  

V bezprostřední blízkosti stanice metra Černý Most jsou k dispozici transformační plochy vlastněné 

převážně hl. m. Prahou, které jsou eventuálně využitelné pro novou výstavbu či přístavbu stávajících 

objektů. Navíc je vhodné prověřit možnost polyfunkční výstavby v rámci objektu stanice metra 

a možnosti radikální optimalizace celého poměrně složitého a odpudivého dopravního terminálu 

v časovém horizontu III (2020+). Proto jsme principy řešení pro horizont I (2016+) navrhovali jako 

nízkonákladové, do doby případné radikální optimalizace.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice leží na severním okraji sídliště Černý Most podél ulice Chlumecká. Stanice je přestupním 

terminálem na autobusovou dopravu a její přestupní charakter podporuje i blízkost obchodního centra 

s významnou dojížďkou z regionu. Stanice metra je samostatně vyčleněna od sídliště a zároveň 

obchodního centra a nepodporuje propojení podél ulice Chlumecká. Zároveň současné uspořádání 

území podél ulice Chlumecké nevytváří městský charakter a zásadně chybí severojižní propojení pro 

bezmotorovou dopravu.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Dopravně-urbanistická studie „Východní vstupní brána do Prahy“  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Studie by se měla zaměřit na uspořádání území a zástavbu nezastavěných ploch podél trati metra 

a obou stran ulice Chlumecké, včetně celkové koncepce uspořádání ulice Chlumecké s cílem vytvořit 

plnohodnotnou součást města s kvalitním pěším propojením v severojižním směru.  
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Studie by měla prověřit plnohodnotné zapojení stanice metra do struktury sídliště Černý Most, její 

povýšení na přirozené centrum sídliště spojeným s případnou polyfunkční dostavbou stanice metra. 

Předprostor stanice by se měl stát významným veřejným prostranstvím sídliště (pro pobyt a konání 

různých akcí).  

S ohledem na způsob užívání stanice metra jako vstupní brány do města by studie měla řešit jednak 

optimální podobu terminálu, který bude natolik atraktivní, aby motivoval k užívání veřejné dopravy, 

a jednak jeho bezprostřední okolí, aby bylo příjemné pro pobyt.  

Nově navržené řešení by mělo vyřešit tři základní nedostatky tohoto terminálu: zkrátit přestupní vazby 

mezi metrem a autobusy (zvážit odstranění autobusů z podzemní úrovně), výrazně zmenšit 

manipulační jízdy autobusů v rámci celého terminálu a terminál optimalizovat tak, aby byl pro cestující 

přehlednější a prostupnější. V této souvislosti je třeba posoudit bezbariérovost stanice a prověřit 

možnosti zlepšení orientace a zjednodušení bezbariérových cest při přestupu. Cílem by přitom mělo 

být odstranění nevzhledné a nevyhovující ocelové konstrukce (na konci své životnosti) na terminálu na 

jižní straně stanice a vyřešení terminálu přehledně úrovňově.  

Zadání studie by mělo zohlednit navržené principy a aktuální stav dalších typů řešení (viz dále) ve stanici 

Černý Most v rámci horizontu I (2016+) a horizontu II (DO 2020).  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

• Rozhodnutí o možnosti výstavby budovy nad stanicí metra (financování a správa a údržba) 

a o radikální optimalizaci celého dopravního terminálu  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Objekt stanice metra je hlavním orientačním bodem sídliště Černý most a výchozím vstupním bodem 

do prostoru sídliště i vstupem do hlavního města Prahy prostřednictvím přestupu z dálkových autobusů 

na metro při cestách z východní části republiky. Obrovský potenciál stanice metra není vůbec využit, 

zejména kvůli špatnému stavebnímu provedení stanice. Stanice vytváří významnou bariéru v prostoru 

i v přístupu k jednotlivým druhům dopravy.  

Předprostor stanice (pouze na jedné straně stanice) přirozeně slouží pro pořádání trhů, ale není pro to 

dostatečně vybaven. Kvalita povrchů, konstrukcí i mobiliáře je velmi podřadná a jejich údržba je značně 

zanedbaná.  
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Stanice nenese kvality starších stanic jak v materiálovém provedení (nekvalitní materiály, nesourodý, 

nedostatečně udržovaný mobiliář), tak v dispozičním uspořádání a organizaci prostoru (odpudivé 

autobusové nádraží, složité přestupní vazby). To se velmi podepisuje na jejím dnešním stavu a zároveň 

na složitosti údržby. Složitá stavba i konstrukce stanice je příčinou mnoha zbytkových prostorů 

a složitých konstrukcí i detailů, které jsou obtížně udržovatelné. Interiér i exteriér stanice je značně 

zanedbaný, konstrukce jsou poznamenány neodbornými a nekoncepčními úpravami a dlouhodobě 

nedostatečnou údržbou. Autobusová nástupiště jsou velmi zanedbaná. Trvale umístěné prvky 

dočasného charakteru, bránící přecházení, potrhávají degradovaný stav veřejného prostoru stanice. 

Údržbu komplikuje také složitá konstrukce budovy terminálu.  

   

Orientace v prostoru stanice je velmi složitá a nepřehledná. Organizace přestupního uzlu je pro neznalé 

návštěvníky těžko pochopitelná. Způsob vedení metra nad zemí, zakryté tubusem vytváří významnou 

bariéru v prostupnosti území, ale zároveň i v přístupnosti do stanice metra i na nástupiště autobusů / 

parkoviště. Bezbariérové přestupy jsou těžko vyhledatelné. Několik úrovní terminálu vytváří bariéru 

v území.  

Struktura obchodů a kvalita jejich vývěsních štítů musí vyvažovat složitost a barevnost samotné stavby 

stanice, proto jsou obchody dále vybavovány dodatečnými vývěsními štíty a reklamami. Dodatečně jsou ve 

stanici umístěny různé druhy automatů v místech, která pro ně nejsou určena, tudíž tvoří rušivý element.  

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Připravuje se obnova a nové kabely VN a NN v ulici Chlumecká (2017–2020)  

• Plánované stavební úpravy VTL plynovody DN 500, 300 a 150, 350 v Pospíchalově ulici (bez 

termínu)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Černý Most.  

• Opravit netěsné dilatační spáry zastropení  

• Očistit povrchy od všudypřítomných výkalů ptactva  



93 

• Umýt konstrukce a okna (bylo by vhodné umýt i okna mezi stanicemi Černý Most a Rajská 

zahrada)  

• Odstranit graffiti a nálepky  

• Provést drobné opravy detailů a poničených částí konstrukcí  

• Provést nátěry konstrukcí, výmalbu  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Černý Most.  

•  Zredukovat přebujelou reklamu – bude vhodné upravit nájemní vztahy tak, aby určovaly 

podmínky pro reklamu v souladu s charakterem stanice  

• Zjednodušit a zpřehlednit orientační systém, zejména s ohledem na přestupy a bezbariérové 

přístupy a návaznost na okolní město (viz také F.01)  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Černý Most je stavebně bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn 

společně se stanicí v listopadu roku 1998. Přestup mezi nástupišti, na autobusový terminál a lávku přes 

ulici Chlumeckou je zajištěn pomocí 2 výtahů umístěných na bočních nástupištích. V rámci 

bezbariérového vstupu do stanice je umožněn i bezbariérový přístup do vestibul stanice. Řešení 

bezbariérových vazeb je však velmi složité a orientace v prostoru je náročná. Případná řešení směřující 

ke zlepšení orientace a zjednodušení bezbariérových cest při přestupu by měla vyplynout z dopravně-

urbanistické studie „Východní vstupní brána do Prahy“ (viz A.1).  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V bezprostřední blízkosti stanice metra při ulici Chlumecká je již dlouhou dobu připravována výstavba 

nového parkovacího domu P+R Černý Most III. Realizací tohoto záměru by došlo k velmi významnému 

rozšíření kapacity stávajícího parkoviště P+R (Černý Most I) z 294 na 880 parkovacích stání. Pro 

kofinancování uvedeného záměru, který má vydané rozhodnutí EIA a byla zpracována dokumentace 

pro územní řízení (DUR), lze využít zdrojů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Záměr P+R 

Černý Most III je umístěn v katastrálním území Horní Počernice na pozemcích parcelních čísel 4485/2, 
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4485/9, 4485/20, 4485/21, 4485/112, 4485/113, 4485/114, 4485/115, 4487, 4488/1, 4485/70. Většina 

uvedených pozemků je ve vlastnictví DP HMP, přesto výstavbě parkovacího objektu brání mimo jiné 

skutečnost, že dosud nebyly ze strany města zajištěny všechny výše uvedené pozemky.  

Majetkoprávní vypořádání by za určitých podmínek mohlo přispět i k urychlení rekonstrukce či 

efektivnějšímu provozu a správě jiné částí bezprostředního okolí stanice, a to prostoru autobusového 

terminálu včetně přilehlých mostních konstrukcí a lávek. Tento prostor, který je z podstatné části 

v majetku hl. m. Prahy, se v současnosti nachází v neutěšeném fyzickém stavu, který je třeba účinně 

řešit.  

Doposud rovněž nedošlo k majetkovému vypořádání ve vztahu ke všem pozemkům, v rámci kterých je 

umístěn vestibul stanice metra a na něj bezprostředně navazující části.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.01 Zajištění pozemků potřebných pro výstavbu parkovacího domu P+R Černý Most III  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic, spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, odbor 

evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Černý Most. Pozemky s parcelními čísly 4485/9 a 4485/112 (k. ú. Horní Počernice) 

o celkové výměře 2 340 m2 jsou ve vlastnictví společnosti Metro Properties ČR, s. r. o. a jejich zajištění 

ze strany hl. m. Prahy je nezbytné pro realizaci výstavby parkovací domu P+R Černý Most III.  

• Zesílit komunikaci se společností Metro Properties ČR, s. r. o. za účelem vyjednání odkupu 

pozemků parc. č. 4485/9 a 4485/112  

• Prověřit možnosti bezúplatného převodu pozemku parc. č. 4485/20 (k. ú. Horní Počernice, 

výměra 492 m2) z vlastnictví ČR do vlastnictví hl. m. Prahy (s tímto pozemkem má podle KN 

právo hospodařit Státní statek hlavního města Prahy, toho času v likvidaci)  

D.02 Optimalizace vlastnictví pozemků v prostoru autobusového terminálu  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Černý Most. Pro optimální provoz a údržbu prostoru autobusového terminálu je 

žádoucí sjednotit vlastnictví pozemků a staveb na nich umístěných.  

• Převést všechny dotčené pozemky, které zasahují do prostoru autobusového terminálu, do 

vlastnictví hl. m. Prahy a vytvořit tak jednotný celek pro jeho efektivní správu  

D.1 Jasné a jednoznačné vymezení území jednotlivých vlastníků  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Cílem je jednoznačné vymezení kompetencí a povinností v oblasti správy, údržby i komerčního 

využívání stanice a jejího bezprostředního okolí. Naopak pro veřejnost nesmí toto opatření 

představovat žádnou fyzickou bariéru nebo pohledově rušivý prvek.  

• Jasně a jednoznačně v terénu opticky či stavebně vymezit území jednotlivých vlastníků (a tím 

zároveň správců), a to za účelem vymezení kompetencí, údržby i komerčního využívání  
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E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 21. 4. 2016)  

Objekt stanice Černý Most: prodej kompletního sortimentu jízdních dokladů, prodej autobusových 

jízdenek AMS a Regiojet, trafika (3x), pekárna (5x), pizza (2x), základní potraviny, sázková kancelář, 

vinotéka, oprava obuvi a výroba klíčů, nápojové automaty, směnárna, bankomaty, WC  

V rámci stanice Černý Most je vysoký počet komerčních prostor, které jsou soustředěny na jižní straně 

v prostoru odjezdového autobusového terminálu a v ochozu nad ním, na severní straně u příjezdových 

stanovišť autobusů a v prostoru nadchodu nad kolejištěm. Až na jedinou výjimku (CM 13/163) měly 

v době průzkumu všechny komerční jednotky aktivní využití. Struktura nájemců není příliš pestrá, což 

je však dáno i přítomností terminálu meziměstské autobusové dopravy, kdy sortimentní skladba 

obchodů a zaměření služeb reflektuje primárně základní potřeby tranzitujících osob. Atraktivita 

komerčních prostor je částečně devalvována zanedbaným stavem především v prostoru autobusového 

odjezdového terminálu. Stanice metra má však vysoký potenciál komerčního využití, který není 

v současné době plně využit. V rámci eventuální celkové přestavby stanice je vhodné uvažovat 

o možnosti celkové změny koncepce obchodních ploch za účelem efektivnějšího využití potenciálu 

městského majetku v duchu plnohodnotného polyfunkčního objektu s kvalitní vazbou na navazující 

veřejný prostor města.  

V blízkosti stanice je komerční vybavenost soustředěna jednak v parteru přilehlé sídlištní zástavby, 

jednak v nesrovnatelně větší míře v rámci obchodní zóny Černý Most, kterou tvoří Centrum Černý Most 

i řada dalších velkokapacitních maloobchodních objektů. Většina z nich je však již mimo pásmo 

pohodlné docházkové vzdálenosti.  

    

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Černý Most je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i městské 

a příměstské autobusy. Tento přestupní uzel je v celoměstském měřítku významný. Přestože terminál 
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společně se stanicí metra byl otevřen až v roce 1998 jeho stav je v současné době neuspokojivý. Špatná 

organizace terminálu způsobuje jednak velmi dlouhé přestupní vazby mezi metrem a autobusy, ale 

také dlouhé trasy autobusů (příjezdové, manipulační a odjezdové) v rámci terminálu, které zbytečně 

snižují efektivitu veřejné dopravy. Celý terminál není příliš intuitivní a pro cestující může představovat 

psychologickou bariéru proč nevyužívat veřejnou dopravu.  

V současné době je v blízkosti stanice nedostatečná kapacita P+R.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  

   

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

F.01 Zlepšení přehlednosti přestupního uzlu (viz také B.04)  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Černý Most. V krátkodobém výhledu (před případnou rozsáhlou přestavbou uzlu) by bylo 

vhodné instalovat nový informační a navigační systém pro cestující, který alespoň částečně může 

zlepšit orientaci cestujících v přestupním uzlu.  

• Instalovat informační a navigační systém pro cestující  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.02 Rozšíření kapacity parkoviště systému P+R  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic  

Jde o uplatnění obecného principu F.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Černý Most. Stanice metra má vysoký potenciál pro rozšíření kapacit systému parkoviště P+R. 

V současné době se připravuje výstavba parkovacího domu Černý Most III s předpokládanou kapacitou 

880 stání v poloze severně od ulice Chlumecká v místě stávajícího plošného P+R. Vzhledem k významu 

tohoto parkoviště je vhodné realizovat toto parkoviště v co nejkratší době. Fungující systém parkovišť 

P+R vede ke zvýšení potenciálu veřejné dopravy ve spolupráci s individuální automobilovou dopravou.  

• Urychleně realizovat zkapacitnění P+R Černý Most III  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Černý Most. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou 

bezpečností a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného 

boxu či využití zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné 
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umístit přímo do prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné 

druhy veřejné dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy. 

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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HÁJE  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

  

Pestrá nabídka služeb působí až chaoticky a celkovou neuspořádanost veřejných prostranství ještě 

zvýrazňuje nedostatečná údržba konstrukcí objektů  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince C se nachází v městské části Praha 11 v katastrálním území Háje. Jde o stanici se 

dvěma vestibuly (z toho ten východní má bezbariérový přístup) s celkem 4 výstupy na povrch. Stanice 

byla uvedena do provozu v roce 1980, čemuž v zásadě odpovídá i její stav.  

Z Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra vyplývá, že v případě stanice metra Háje byla 

identifikována potřebnost opatření pro zlepšení stavu veřejného prostoru všemi zapojenými aktéry, 

tedy Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 11, Regionálním 

organizátorem Pražské integrované dopravy, Technickou správou komunikací hlavního města Prahy 

a Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha.  

Háje jsou třetí nejvýznamnější stanicí z hlediska počtu obyvatel bydlících v docházkové vzdálenosti do 

10 minut a význam této stanice je posilován i jejím relativně vysokým obratem. V okolí stanice, které 

je tvořeno převážně obytnou zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo 

metropolitního významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je ve stanici metra Háje zajištěna četnými autobusovými spoji PID 

(včetně příměstských spojů).  

V bezprostřední blízkosti stanice metra Háje jsou k dispozici rozsáhlé transformační plochy, které však 

z významné části jsou ve vlastnictví soukromého sektoru (zejména jižně od Opatovské ulice).  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice je významným přestupním uzlem z autobusů na metro při příjezdu do Prahy z jihovýchodní části 

středních Čech a také vstupním bodem sídliště Jižní město. Přes svoji vzájemnou blízkost není stanice 

nijak propojena s přilehlým centrálním parkem Jižního Města, naopak je od něho odtržena dvěma 

významnými silnicemi (U Modré školy a Opatovská). Na jižní straně Opatovské ulice jsou nezastavěné 

plochy, které nebyly dokončeny dle původního záměru, a dnes jsou dostavovány bez celkové koncepce. 

V dlouhodobém horizontu existuje záměr výstavby tramvajové trati v ulici Opatovská.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanisticko-architektonická studie  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Vzhledem k plánované výstavbě tramvajové tratě dojde k významné změně vnímání Opatovské ulice 

směrem k podobě městské třídy, která by měla nabízet plnohodnotný parter navazujících budov 

a odpovídající kvalitu navazujících veřejných prostranství.  

V rámci studie by měla být prověřena možnost zástavby na jih od ulice Opatovská. U nové výstavby by 

měla být prověřena její intenzita, předpokládaný stavební program a vymezení veřejných prostranství, 

a to při zohlednění aktuálního stavu developerské přípravy v tomto území.  
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Studie by měla řešit možnosti rekonstrukce / změny / dostavby stávajícího polyfunkčního objektu nad 

stanicí metra zejména s ohledem na přirozené užívání veřejných prostranství na jeho střechách 

a v návaznostech, bezbariérové pěší vazby a pohyb při nástupu a výstupu z metra a přestupu na další 

druhy veřejné dopravy.  

Studie by měla řešit vzájemný vztah nové výstavby a rekonstrukce polyfunkčního objektu stanice metra 

k ulici Opatovská. Ulice by měla obsahovat plnohodnotné úrovňové bezbariérové pěší příčné vazby 

a atraktivní prostor pro podélný pohyb. Studie by dále měla řešit vztah stanice metra a terminálu 

autobusové dopravy, společně se zapojením všech staveb do navazujícího parku. Do řešení studie by 

bylo zároveň vhodné zahrnout zlepšení provázanosti autobusového terminálu se západním výstupem 

z metra (případná dostavba objektu výstupu) a s cíli v okolí (park, přilehlé sídliště a komunitní centrum 

matky Terezy) a také návrh změny a sjednocení formy stánků.  

Východní vestibul metra je postaven v úrovni druhého nadzemního podlaží a jeho návrh úzce souvisí 

se současným urbanistickým pojetím okolí stanice. V rámci studie by měla být prověřena i varianta 

nového výhledového řešení východního vestibulu stanice v úrovni terénu (resp. Opatovské ulice), a to 

v kontextu fungování veřejného prostoru a urbanismu v širším okolí. Mimo jiné i včetně odstranění 

lávky přes Opatovskou ulici a zajištění bezbariérových pěších vazeb přes Opatovskou ulici.  

Návrh úprav musí zachovat (případně přeložit) využívané provozní a technické prostory stanice včetně 

technologií v nich umístěných. Zadání studie by mělo zohlednit navržené principy a aktuální stav 

dalších typů řešení (viz dále) ve stanici Háje v rámci horizontu I (2016+) a horizontu II (DO 2020). 

Zároveň bude vhodné využít v optimální míře Studii revitalizace lokality Háje z roku 2012, kterou si 

nechala zpracovat MČ Praha 11.  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

Alternativou pro studii by mohla být veřejná architektonická soutěž. Tato alternativa by byla dokonce 

vhodnější, ale celkově náročnější na pořízení.  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

   

Celkově je ve stanici zanedbaná údržba objektu, neřešená kultivace reklamy a vzhledu pronajímaných 

částí. Problémem je nedostatečný, nesourodý, nedostatečně udržovaný mobiliář, provizorní komerční 

okolí stavby. Ukazuje se potřeba revize koncepce osvětlení a povrchů kolem stanice autobusových 

nástupišť včetně obnovy chodníků, patníků a přístřešků a opticky rušivý shluk neregulované reklamy.  
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Západní část  

Nástupiště autobusového nádraží i parkování pro autobusy neodpovídají svým charakterem i rozměry 

významu prostoru a přestupního uzlu. Vzhledem k významnosti přestupního uzlu zde postupně ad-hoc 

vznikají stánky s občerstvením a různými druhy zboží, pro které nenabízí prostor objekt stanice metra.  

    

Východní část  

Výstup z metra ústí do 2.NP obchodního centra postaveného nad konečnou stanicí metra. Samotný 

vestibul je pouze malou částí obchodního centra s minimální plochou pro komerční využití. Budova 

obchodního centra sestávající z několika úrovní je ve špatném technickém i morálním stavu 

vyžadujícím celkovou rekonstrukci.  

    

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Obnova sítí VN a NN (cca rok 2020)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• Opatovská, Háje  

• Opatovská, Horčičkova  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Háje.  

Západní část:  

• Provést generální úklid objektu výstupu (konstrukce, povrchy, materiály) a drobné úpravy 

poničených částí (doplnění, výměna zničených částí obkladu, nátěr konstrukcí dle původního 

návrhu stanice)  

   

Východní část:  

• Provést drobné opravy a úpravy ve vestibulu  

    

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Háje.  

Západní část:  

• Zkultivovat a sjednotit informační prvky a další sdělení (označení odjezdů, směrů, orientace 

v území, označení WC, stánků, provozoven…)  

Východní část:  

• Zredukovat a regulovat reklamu (i z objektů), sjednotit vývěsní štíty a výlohy za účelem 

optického sjednocení a zjednodušení vizuálního charakteru - bude vhodné upravit nájemní 

vztahy tak, aby určovaly podmínky pro reklamu v souladu s charakterem stanice  
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B.1 Kultivace prostoru u stanice  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Technická správa komunikací hlavního města 

Prahy, Městská část Praha 11  

Jde o nízkonákladová opatření, která zlepší vzhled bezprostředního okolí stanice.  

Západní část:  

• Zkultivovat podobu stánků přilehlých k výstupu z metra (sjednocení objemu, vzhledu, reklamy, 

označení a zastřešení)  

• Odstranit zbytky konstrukcí po odstraněných stáncích, nevyužívaných objektech a prvcích, 

odstranit nebo opětovně využít v současné době nevyužívané prvky a zábradlí  

Východní část:  

• Provést drobné opravy povrchů ulic podél zamýšlené výstavby  

• Odstranit zbytná zábradlí  

• Soustředit informační tabule městské části do jednoho místa a kultivované podoby  

HORIZONT II (DO 2020)  

B.2 Přestavba autobusových odstavů v západní části  

Garanti: Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic, Technická správa komunikací hlavního 

města Prahy  

Jde o vhodnější zakomponování autobusových odstavů do okolního parkového prostředí. Zejména by bylo 

vhodné prověřit možnost přestavby autobusových odstavů včetně výstupních zastávek tak, aby se ze všech 

odstavů dalo využít nástupních autobusových zastávek u západního vestibulu metra. Zároveň by měla být 

zachována, případně zvětšena kapacita odstavů. Možným řešením je posunout vjezd do autobusového 

terminálu západně do oblouku ulice Opatovská. Výstupní zastávky by mohly být realizovány v prostoru 

dnešního vjezdu. Tímto řešením by došlo posunutí celého terminálu východním směrem, což by výrazně 

pomohlo pěší vazbě, která dnes překonává autobusové odstavy v jeho nejširší části.  

• Zajistit zpracování návrhu (formou studie nebo veřejné architektonické soutěže) přestavby 

autobusových odstavů a jejich posunutí východním směrem a případně následně realizovat  

B.3 Rekonstrukce objektu garáží pod pochozí zónou ve východní části  

Garant: Městská část Praha 11, spolupráce: další vlastníci  

Jde o zajištění bezpečného provozu objektu, na kterém je situována pochozí zóna od východního 

vestibulu směrem dále na východ.  

• Dohodnout, připravit a realizovat rekonstrukci objektu garáží k nezbytnému zajištění 

bezpečného provozu garáží i pochozí zóny nad nimi  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Háje je bezbariérová. Je zde umístěn 1 šikmý výtah z vestibulu uliční úrovně na úroveň 

nástupiště metra, který je veden v eskalátorovém tunelu zaústěném do východního vestibulu stanice 

v 2. NP. Bezbariérový přístup byl uveden do provozu v listopadu roku 2011. Západní vestibul stanice, 

u kterého se nachází autobusový terminál, není bezbariérově přístupný.  
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Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V minulosti byly připravovány záměry zaměřené na developerskou revitalizaci především východního 

vestibulu stanice metra Háje a navazujících prostor, včetně tzv. pochozí zóny. Žádný z těchto záměrů 

se však nedočkal svého naplnění. Z informací uvedených v pasportech stanic metra zpracovaných 

DP HMP (aktuálnost k 1. 9. 2015) vyplývá, že v současnosti DP HMP upřednostňuje před původně 

uvažovanou developerskou výstavbou v lokalitě východního vestibulu případně nabídnout 

developerům k revitalizaci západní vestibul jak na pozemcích DP HMP (k. č. 1228 a 1233), tak případně 

na sousedních pozemcích v majetku hl. m. Prahy. V případě úvahy zástavby těchto pozemků je nutné 

brát v úvahu ochranné pásmo metra a zpřísněné podmínky pro výstavbu nad tunelem metra. Lze 

předpokládat, že nezbytnou součástí realizace takovéhoto záměru by muselo být i majetkoprávní 

vypořádání dotčených pozemků, ale navrhovat principy a postupy řešení v oblasti majetkoprávního 

vypořádání je v tuto chvíli předčasné.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 22. 4. 2016)  

Vestibul Háje-západ (vč. nadzemních objektů): trafika, pekárna, biopotraviny, metrobox s levným 

textilem, bankomat, nápojové automaty, WC  

Vestibul Háje-východ: prodej kompletního sortimentu jízdních dokladů, trafika, lékárna, sázková 

kancelář, fotoautomat, bankomat  

Stanice metra Háje se vyznačuje vysokým množstvím komerčních prostor, které jsou ale spíše než ve 

vestibulech soustředěny v plynule navazujících objektech, především v rámci tzv. pochozí zóny. 

Pozitivně lze hodnotit, že všechny komerční jednotky v prostorách DP HMP jsou aktivně využívány, 

jejich skladba není oproti jiným stanicím ničím atypická. Rušivě působí pouze metrobox v západním 

vestibulu stanice a především nadzemní objekt s veřejnými WC, který je zjevně ve značně zanedbaném 

stavu.  

Již zmíněná pochozí zóna je přirozeným centrem obchodní vybavenosti v rámci hustě osídleného 

sídliště Jižní Město I. Bohužel, tento prostor působí zanedbaně a celkově neatraktivně. Kromě desítek 
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obchodů se standardním sortimentem (supermarket, drogerie, drobné specializované prodejny…) 

a různých služeb (např. pošta, banky, pojišťovny, multikino, drobné služby…) je zde i vysoký počet 

provozoven, které se typicky vážou k fyzicky degradovaným prostorům. Důkazem toho je, že v blízkosti 

výstupu z východního vestibulu fungovalo v době průzkumu minimálně pět heren či kasin (Herna 

Hájenka, Forks CZ, Casino Galaxy, Borneo Háje a Korma bar).  

    

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.01 Zrušení mobilních maloobchodních provozoven  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. V některých jiných stanicích metra je sice mnohem vyšší počet nevzhledných 

demontovatelných zařízení určených pro prodej (tzv. metroboxů), přesto jediný metrobox, který je 

v západním vestibulu stanice, působí rušivě a navrhujeme jej zrušit.  

• Prověřit možnosti okamžitého ukončení nájemního vztahu s provozovatelem metroboxu ve 

vestibulu stanice, tj. společností MYPA, s. r. o.  

Dle sdělení DP HMP jsou metroboxy provozovány na základě dlouholetých nájemních smluv 

uzavřených na dobu určitou (do 31. 3. 2020) a tyto smlouvy nelze jednoduše ukončit výpovědí, 

přestože DP HMP prodej v metroboxech již rovněž nepodporuje.  

E.02 Zrušení hazardních provozoven  

Garant: Městská část Praha 11  

Jde o uplatnění obecného principu E.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. Zrušení všech heren a kasin či eliminace jejich počtu v blízkosti stanice metra Háje (jsou 

situovány mimo prostory DP HMP), kde jsou nadprůměrně koncentrovány oproti jiným stanicím, 

přispěje mimo jiné ke snížení výskytu sociálních problémů v lokalitě, ke snížení výskytu rušení 

veřejného pořádku, případně i ke zlepšení vzhledu veřejného prostoru.  

• Identifikovat právní / licenční tituly, na základě kterých Herna Hájenka, Forks CZ, Casino Galaxy, 

Borneo Háje a Korma bar provozují svojí hazardní činnost v provozovnách v okolí metra Háje 

(týká se, vč. bodů níže, případně i dalších heren / kasin v okolí stanice metra, které nebyly 

v rámci terénního průzkumu identifikovány)  

• Prověřit veškeré možnosti ukončení provozu výše uvedených hazardních provozoven v rámci 

kompetencí Městské části Praha 11 a následně přistoupit k jejich realizaci  

• Komunikovat s relevantními subjekty veřejné správy (zejména s Ministerstvem financí ČR) za 

účelem prověření možnosti odnětí licencí k provozování hazardu ve výše uvedených 
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provozovnách (či alespoň v některých z nich), případně učinit alespoň dohodu o dalším 

neprodlužování účinnosti udělených licencí  

E.04 Podporovat atraktivní formy užívání obchodních ploch  

Garanti: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s., Městská část Praha 11  

Jde o uplatnění obecného principu E.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. Podporovat komerční aktivity, které budou rozvíjet aktivity v navazujícím veřejném 

prostoru (předzahrádky kaváren, občerstvení s dětským koutkem / hřištěm apod.).  

• Vytipovat místa na pozemcích DP HMP nebo MČ (případně HMP), které by eventuálně mohly 

být využity pro atraktivní formy užívání obchodních ploch v bezprostředním okolí stanice  

• Vhodná místa nabídnout k pronájmu pro vytipované atraktivní účely využití  

HORIZONT II (DO 2020)  

E.03 Rekonstrukce objektu s veřejnými WC  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. S ohledem na špatný fyzický a estetický stav nadzemního objektu u západního vestibulu, 

ve kterém se nacházejí veřejné toalety, je nutné učinit kroky vedoucí ke kultivaci tohoto prostoru.  

• Realizovat celkovou rekonstrukci veřejných WC zaměřenou na modernizaci, zvýšení kulturnosti 

prostředí a přístupnosti pro imobilní osoby, a to včetně revitalizace exteriéru celého objektu  

Dle sdělení DP HMP brání rychlejšímu postupu v provádění rekonstrukcí WC omezené finanční 

prostředky, bude tedy nejprve nutné zajistit zdroje financování.  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Háje je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i městské a příměstské 

autobusy. Přestupní vazba z vestibulu metra na autobusy je u západního vestibule řešena úrovňově, 

v případě východního vestibulu mimoúrovňově pomocí lávky (bez ztracených spádů). Tato přestupní 

vazba však není příliš komfortní.  

Jedním z problémů autobusových odstavů u stanice metra Háje je jeho nedostatečná kapacita, 

respektive nemožnost využívat některé autobusové zastávky u západního vestibulu z krajních míst 

odstavu. Dalším problémem těchto odstavů je i pěší vazba směřující přes odstavy na jih do ulice 

Opatovská.  

Problémem je i nedostatečná kapacita zastávky na jižní straně Opatovské ulice (ve směru z centra), kdy 

stávající délka nástupní hrany (25 m) neumožňuje současné odbavení 2 autobusů (pokud je alespoň 

jeden z nich kloubový, což je obvyklý stav).  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Zlepšení přestupní vazby v rámci východního vestibulu stanice  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. V kratším časovém horizontu (před případnou rozsáhlou přestavbou uzlu) je vhodné 

zlepšit komfort při čekání rozšířením plochy nástupiště o autobusový záliv u zastávky autobusů Háje 

(směr z centra). Autobusy by v takovém případě zastavovaly přímo ve vyhrazeném jízdním pruhu. 

Hlavním pozitivním efektem tohoto opatření je prodloužení nástupní hrany zastávky. Tato akce je 

v současné době připravována TSK HMP.  

• Rozšířit nástupiště u autobusové zastávky Háje (směr z centra) o stávající autobusový záliv  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Háje. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou bezpečností 

a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného boxu či využití 

zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné umístit do 

prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy veřejné 

dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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LÁDVÍ  

 

Hlavní způsoby řešení  

A. ŠIRŠÍ URBANISTICKÉ VAZBY  

B. ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  

C. BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY  

D. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ  

E. DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI  

F. ZLEPŠENÍ PŘESTUPNÍCH VAZEB NA NÁVAZNÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY  

 

 

 

 

Aby stanice metra byla příjemným centrem lokality, je třeba zmírnit bariéru jižním směrem, kterou 

v současné době vytváří ulice Střelničná  
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Základní charakteristika stanice  

Stanice metra na lince C se nachází v městské části Praha 8 na území katastrů Kobylisy a Libeň. Jde 

o bezbariérovou stanici s jedním vestibulem a devíti výstupy na povrch (převážně do ulice Střelničná). 

Stanice je v rámci sítě metra jednou z nejmladších, do provozu byla uvedena v roce 2004. Vestibul 

stanice je tedy stále v relativně dobrém stavu.  

V rámci Analýzy rozvojového potenciálu stanic metra byla u stanice Ládví identifikována opatření 

potřebná pro zlepšení stavu veřejného prostoru Městskou částí Praha 8 a Kanceláří veřejného prostoru 

IPR Praha.  

V kontextu všech stanic metra lze považovat obrat cestujících a počet obyvatel bydlících v docházkové 

vzdálenosti u stanice Ládví za mírně nadprůměrný. V okolí stanice, které je tvořeno převážně obytnou 

zástavbou sídlištního typu, se nenacházejí žádné cíle regionálního nebo metropolitního významu.  

Přímá návaznost ostatní dopravy je zde zajištěna na autobusové spoje PID (včetně příměstských spojů) 

i na tramvaje. V blízkosti stanice se nachází parkoviště P+R.  

U stanice metra Ládví jsou k dispozici transformační plochy vlastněné veřejným sektorem či přímo hl. 

m. Prahou, v rámci kterých by bylo eventuálně vhodné realizovat novou výstavbu či přestavbu 

stávajících objektů.  

V současné době Městská část Praha 8 připravuje k realizaci řešení úpravy centrálního náměstí.  

A. Širší urbanistické vazby  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra leží u ulice Střelničná v rámci komplexu více budov občanské vybavenosti obsluhující 

zejména sídliště Ďáblice, čímž dohromady vytvářejí lokální centrum sídliště. Kompozice prostranství 

tohoto souboru je však nejasná, stejně jako vztah k ulici Střelničná.  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT III (2020+)  

A.1 Urbanistická studie  

Garant: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy  

Studie by měla prověřit v dlouhodobém horizontu možnosti dostavby stanice metra a její zapojení do 

okolní struktury zástavby zejména s cílem využití potenciálu pohybu cestujících a zefektivnění využití 

městského pozemku nad stanicí metra. Řešení by mělo zohlednit zapojení a využití stávajících 

obchodních ploch v okolních objektech a být přirozeným doplněním celkové koncepce sídliště. Tj. 

obchodně-společenské centrum sídliště je nutno definovat urbanistickou vizí, která vhodně doplní jeho 

strukturu a vymezí způsob vstupu stanice do tohoto prostoru.  

Architektonicko-krajinářská koncepce centrálního náměstí, přilehlých veřejných prostranství stanice, 

samotné budovy stanice i její doplňkových objektů by měla poskytnout jasnou představu o podobě, 

financích, časovém harmonogramu a etapách potřebných změn a úprav. Přitom bude třeba navázat na 

řešení úpravy centrálního náměstí, které aktuálně připravuje k realizaci Městská část Praha 8.  
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Podmínky této studie by měly obsahovat zejména zmenšení a zjednodušení budovy stanice, odstranění 

dekorativních a nefunkčních prvků, zjednodušení barevnosti i materiálové palety, otevření objektu 

v parteru a navázaní na okolí a veřejná prostranství urbanistického centra.  

Návrh úprav musí zachovat (případně přeložit) využívané provozní a technické prostory stanice včetně 

technologií v nich umístěných. Zadání studie by mělo zohlednit navržené principy a aktuální stav 

dalších typů řešení (viz dále) ve stanici Ládví v rámci horizontu I (2016+) a horizontu II (DO 2020).  

• Vytvoření zadání studie  

• Zajištění zpracování studie  

• Zajištění projednání studie s klíčovými partnery a jeho vyhodnocení  

Alternativou pro studii by mohla být veřejná architektonická soutěž. Tato alternativa by byla dokonce 

vhodnější, ale celkově náročnější na pořízení.  

B. Úpravy veřejných prostranství  

Charakteristika současného stavu  

Urbanistická struktura centra území, do nějž stanice vstupuje, je do značné míry nekompletní a je vhodné 

zrevidovat její reálný potenciál. Architektonicko-krajinářská koncepce veřejných prostranství centra 

plnohodnotně nenaplňuje potřeby obyvatel a její stav neodpovídá reprezentativnímu účelu území.  

Stanice je součástí kulturně-obchodního těžiště sídlištního komplexu. Její nadzemní objekt je 

předimenzovaný a tvarově i konstrukčně složitý, což nezapadá do ortogonální struktury centra 

a způsobuje jeho náročnost a nákladnost údržby a tudíž i rychlou degradaci materiálů a detailů. Stav 

zábradlí, fasádních prvků i obkladů je rovněž značně zanedbaný. Návrh stanice kombinuje řadu 

protichůdných formálních dekorativních prvků, barevně nesouvislých kombinací bez zjevného smyslu. 

Hlavní budova stanice je v parteru slepá a působí jako bariéra nesplývající s okolím - má velkorysé 

zastřešení průchodu, který nikam nevede. Je doplněna dvěma samostatně stojícími výdechy 

vzduchotechniky, které jsou obestavěny nesmyslnými ocelovými konstrukcemi tvářícími se jako 

altánky, které však nikdo nevyužívá.  

Okolní travnaté plochy jsou protkány sítí chodníků, jejichž směry a množství neodpovídají skutečným 

komunikačním potřebám místa, působí pustě. Veřejný prostor přímo navazující na vestibul metra je 

doplněn fontánkou, která však minimálně polovinu roku nefunguje a je svému okolí spíše nebezpečná. 

Výškové zlomy jsou opatřeny robustním zábradlím, které opět tvoří bariéru v území.  

Problémem je chybějící bezbariérové propojení přes ulici Střelničná a nedostatek povrchových přístupů 

na zastávku tramvaje, což způsobuje příliš dlouhé a složité přestupy. Periferní charakter tramvajové trati 

(štěrk) je nevhodným řešením pro širší centrum města a působí jako mentální bariéra v území.  
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Chybějící, zchátralý nebo nevhodně umístěný mobiliář a kontejnery přispívají k degradaci stavu 

veřejného prostranství.  

Velmi výrazným nedostatkem je forma a rozmístění reklamy v navazujícím veřejném prostranství, na 

fasádě objektu stanice, v objektu stanice a podchodu pod ulicí. Budovy okolních objektů by rovněž 

měly regulovat formu a umístění reklamy, která vizuálně tříští a znečišťuje veřejný prostředí.  

    

Pravděpodobně nutné časové a prostorové koordinace ve veřejném prostoru  

Technická infrastruktura - zjištěné záměry správců sítí v bezprostředním okolí stanice:  

• Rekonstrukce tepelného napáječe Ďáblice v dimenzi DN 600 vedeného podél jižní strany ul. 

Střelničná v úseku ul. Davídkova – Čumpelíkova (v horizontu 5 až 6 let, tj. 2021–2022)  

Komunikace a chodníky - připravované opravy a investiční akce TSK HMP v okolí stanice:  

• x  

Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

B.01 Generální úklid stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Ládví.  

• Provést úklid povrchů a konstrukcí od nálepek, směrovek, reklam apod.  

• Provést drobné opravy detailů a poničených částí konstrukcí  

B.04 Kultivace a redukce reklamy, zjednodušení a zpřehlednění orientačního a informačního 

systému metra  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu B.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Ládví.  

• Zredukovat a regulovat reklamu, sjednotit vývěsní štíty a výlohy za účelem optického 

sjednocení a zjednodušení vizuálního charakteru - bude vhodné upravit nájemní vztahy tak, aby 

určovaly podmínky pro reklamu v souladu s charakterem stanice  

• Zjednodušit a zpřehlednit orientační a informační systém  
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HORIZONT II (DO 2020)  

B.05 Doplňování nových přechodů pro chodce (viz také F.01)  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu B.05 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Ládví.  

• Prověřit doplnění nových přechodů pro chodce přes ulici Střelničnou a případně následně 

realizovat  

B.1 Vzhledově kvalitnější povrch tramvajové trati v okolí stanice  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Štěrkový povrch tramvajové trati neodpovídá významu místa v okolí stanice metra a navíc přispívá 

k výraznému bariérovému efektu Střelničné ulice mezi stanicí a územím jižně od stanice.  

• Prověřit doplnění vzhledově kvalitnějšího povrchu tramvajové trati v okolí stanice (v koordinaci 

s prověřováním nových přechodů pro chodce v rámci B.05) a následně realizovat  

C. Bezbariérové přístupy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Ládví je bezbariérová. Bezbariérový přístup byl vybudován a zprovozněn společně se 

stanicí v červnu roku 2004. Je zde umístěn 1 výtah z uliční úrovně na úroveň nástupiště metra. V rámci 

bezbariérového vstupu do stanice je umožněn i bezbariérový přístup do vestibul stanice.  

Principy a postupy řešení  

Není předmětem řešení  

 

D. Majetkoprávní vypořádání  

Charakteristika současného stavu  

V prostoru vestibulu stanice Ládví a bezprostředního okolí nám nejsou v současnosti známy žádné 

významné připravované akce a záměry veřejného zájmu, které by vyžadovaly úpravy stávajících 

majetkoprávních vztahů.  

Majetkoprávní vypořádání lze však považovat za opodstatněné v souvislosti s pozemkem, na kterém 

se nachází povrchová stavba stanice. Zatímco tento pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy, budovu 

stanice vlastní DP HMP.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

D.02 Sjednocení vlastnictví povrchové stavby stanice a dotčeného pozemku  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor evidence, správy a využití majetku  

Jde o uplatnění obecného principu D.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních 

podmínkách stanice Ládví. Za účelem optimalizace správy vestibulu by bylo vhodnější, aby vlastník 

povrchové stavby stanice byl shodný s vlastníkem pozemku, na kterém se tato stavba nachází.  

• Převod zastavěného pozemku parc. č. 2364/297 (k. ú. Kobylisy) z vlastnictví hl. m. Prahy do 

vlastnictví DP HMP  

E. Doplnění základní vybavenosti  

Charakteristika současného stavu  

(stav k 19. 4. 2016)  

Objekt stanice Ládví: prodej celého sortimentu jízdních dokladů, trafika (2x), pekárna (3x), drogerie, 

lékárna, papírnictví, květinářství, textil, potraviny, bio potraviny, pizza, čínská restaurace, vinotéka, 

sázková kancelář (2x), kadeřnictví (2x), výroba klíčů, oprava obuvi, solárium, virtuální operátor, 

příslušenství k tiskárnám, bankomat, nápojové automat, WC  

Z hlediska počtu komerčních prostor představuje stanice metra Ládví vůbec jednu z nejlépe 

vybavených v rámci sítě stanic metra. Relativně pozitivně lze hodnotit i fyzický stav komerční 

vybavenosti, pestrou skladbu nájemců a míru obsazenosti komerčních jednotek ve vestibulu, která 

dosahovala v době průzkumu přibližně 85 %.  

Prostor u stanice metra Ládví představuje přirozené centrum vybavenosti pro sídliště Ďáblice. Je zde 

soustředěno velké množství obchodů a služeb, a to v rámci samostatných objektů (pošta, supermarket 

Iceland, kino a Kulturní dům Ládví s restaurací), Obchodního domu Ládví (supermarket Albert, prodejna 

nábytku a další menší obchody) a relativně vysoké množství komerčních jednotek je soustředěno i ve 

venkovním atriu. V rámci atria, které z vizuálního hlediska již nepůsobí příliš atraktivně, byly 

identifikovány mimo jiné specializované obchody a pobočky bank a pojišťoven na jedné straně, tak 

i obchody typu „Vše za 39“, second hand či prodej levného textilu na straně druhé. Ze společenského 

hlediska zde ale představují problém minimálně tři herny / kasina vzdálené těsně od sebe.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT I (2016+)  

E.02 Zrušení hazardních provozoven  

Garant: Městská část Praha 8  

Jde o uplatnění obecného principu E.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Ládví. Zrušení všech heren a kasin či alespoň eliminace jejich počtu v blízkosti stanice metra 

Ládví (jsou situovány mimo prostory DP HMP), kde jsou nadprůměrně koncentrovány oproti jiným 

stanicím, přispěje mimo jiné ke snížení výskytu sociálních problémů v lokalitě, ke snížení výskytu rušení 

veřejného pořádku, případně i ke zlepšení vzhledu veřejného prostoru.  

• Identifikovat právní a licenční tituly, na základě kterých provozují Herna Ládví, Wild Jack Casino 

a herna Queens Games svojí hazardní činnost v provozovnách v okolí metra Ládví (týká se, vč. 

bodů níže, případně i dalších heren / kasin v okolí stanice metra, které nebyly v rámci terénního 

průzkumu identifikovány)  

• Prověřit veškeré možnosti ukončení provozu výše uvedených hazardních provozoven v rámci 

kompetencí Městské části Praha 8 a následně přistoupit k jejich realizaci  

• Komunikovat s relevantními subjekty veřejné správy (zejména s Ministerstvem financí ČR) za 

účelem prověření možnosti odnětí licencí k provozování hazardu ve výše uvedených 

provozovnách (či alespoň v některých z nich), případně učinit alespoň dohodu o dalším 

neprodlužování účinnosti udělených licencí  

HORIZONT II (DO 2020)  

E.04 Otevření stanice do exteriéru  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu E.04 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Ládví. Za účelem zkvalitnění veřejného prověřit možnosti otevření provozoven směrem do 

okolního parteru ulice a navazujících veřejných prostranství.  

• Prověřit technické možnosti budovy a navrhnout architektonické řešení  

• Projednat se stávajícími nájemci uvedený záměr  

• Případně realizovat záměr v optimálním rozsahu  

F. Zlepšení přestupních vazeb na návazné dopravní systémy  

Charakteristika současného stavu  

Stanice metra Ládví je součástí přestupního uzlu zahrnujícího kromě metra i tramvaje, městské 

a příměstské autobusy. Největším problémem v rámci přestupních vazeb je špatná organizace zastávek 

autobusů v ulici Střelničná, včetně chybějící úrovňové vazby navazující na vestibul metra.  

V současné době je v blízkosti stanice nedostatečná kapacita P+R.  

V současné době u stanice metra chybí cyklistická vybavenost v podobě B+R.  
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Principy a postupy řešení  

HORIZONT II (DO 2020)  

F.01 Přestavba uličního profilu ulice Střelničná v prostoru stanice metra  

Garant: Technická správa komunikací hlavního města Prahy  

Jde o uplatnění obecného principu F.01 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Ládví. Profil ulice Střelničná v okolí vestibulu stanice metra jsou 2 jízdní pruhy v jednom směru, 

v dalších částech této ulice jsou 2 jízdní pruhy redukovány na 1 (v přímém směru) – například v řadících 

pruzích křižovatek. Je tedy možné v celém profilu v okolí stanice metra jeden jízdní pruh přeznačit na 

vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, nebo rozšířit chodník či nástupní ostrůvek aniž by došlo ke snížení 

kapacity komunikace. Možný návrh přestavby této ulice byl zpracován studií „Úpravy ulice Střelničná, 

úsek Čumpelíkova – Štěpničná“, objednatelem této studie je ROPID. Základní myšlenky přestavby 

uličního profilu ulice Střelničná jsou popsány v následujícím odstavci. Konkrétní řešení tohoto 

přestupního uzlu by mělo vyplynout až z podrobného prověření níže uvedených návrhů.  

Pro zkrácení přestupních vazeb mezi tramvajemi a autobusy lze autobusovou zastávku Ládví pro 

městské linky ve směru Prosek posunout východně od podchodu se zastavováním ve vyhrazeném 

jízdním pruhu. Stávající záliv (západně od podchodu) by byl plně využit pro příměstské linky z důvodu 

delšího odbavování. Z důvodu rozšíření nástupiště je možné ve stávající zastávce Ládví ve směru do 

centra východně od vestibulu metra zrušit záliv a využít pro zastavování autobusů vyhrazený jízdní 

pruh. V takovémto případě všechny zastávky městské povrchové dopravy jsou situovány do jednoho 

prostoru ulice Střelničná, což zlepšuje orientaci cestujících v uzlu. Pro zvýšení kapacity autobusových 

zastávek západně od stanice metra je možné odstranit stavební přerušení zálivu.  

Pro zlepšení některých přestupních vazeb a zkrácení docházkové vzdálenosti na jednotlivé zastávky 

(především tramvajové) je vhodné prověřit možnost umístění přechodu pro chodce přímo u vestibulu 

stanice metra přes ulici Střelničnou (viz také B.05). V rámci tohoto opatření je nutné změnit stávající 

uspořádání ulice a například i prověřit možnost zkrácení zastávky na jednu soupravu. V rámci přestavby 

ulice je vhodné prověřit možnost zřízení K+R po obou stranách ulice Střelničné. Případná realizace K+R 

by neměla být realizována na úkor zmenšení nároků na plochy pro veřejnou dopravu.  

• Prověřit posun autobusové zastávky Ládví (směr z centra) východním směrem za stávající 

podchod a případně následně realizovat  

• Prověřit zrušení zálivu v autobusové zastávce Ládví (směr do centra, východně od vestibulu 

metra) a případně následně realizovat  

• Prověřit odstranění stavebního přerušení zálivu (směr do centra, západně od vestibulu metra) 

a případně následně realizovat  
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• Prověřit možnost umístění přechodu pro chodce v ulici Střelničná v přímé návaznosti na 

zastávky tramvaje a vestibul metra a případně následně realizovat (viz také B.05)  

F.02 Rozšíření kapacity parkoviště systému P+R  

Garant: Magistrát hl. m. Prahy, odbor strategických investic  

Jde o uplatnění obecného principu F.02 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Ládví. Stanice metra má potenciál pro rozšíření kapacit systému parkoviště P+R, i když přínos 

pro město je zde nižší než u lokalit dále od centra města. Bylo by vhodné navrhnout zkapacitnění 

stávajícího P+R Ládví s výslednou kapacitou zhruba 200 stání. Toto zkapacitnění lze sledovat jako 

potenciálně sdruženou investici v rámci vícefunkční dostavby. Fungující systém parkovišť P+R vede ke 

zvýšení potenciálu veřejné dopravy ve spolupráci s individuální automobilovou dopravou.  

• Prověřit rozšíření kapacity P+R Ládví a případně následně realizovat  

F.03 Realizace parkoviště B+R - možnost bezpečného uložení jízdních kol  

Garant: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.  

Jde o uplatnění obecného principu F.03 (viz kapitola Obecné principy řešení) v konkrétních podmínkách 

stanice Ládví. Prověřit zajištění funkčního B+R v odpovídajících parametrech s dostatečnou bezpečností 

a nízkým rizikem odcizení kola formou např. dohledu (kamerového), uzamykatelného boxu či využití 

zázemí stanice metra. Také by byla účelná možnost dobíjení elektrokol. B+R je vhodné umístit do 

prostoru přestupního terminálu, což zvyšuje komfort při přestupu na metro, či jiné druhy veřejné 

dopravy a obecně může vést ke zvýšení potenciálu cyklistické dopravy.  

• Prověřit možnost zajištění funkčního B+R do terminálu a případně následně realizovat  
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