
2 BUBNY 3D MODEL

⇢ Okrajové podmínky: modernizace tratě Praha – Kladno 

s výstavbou nové železniční tratě na Letiště Václava 

Havla Praha

⇢ výstavba nové železniční stanice Praha-Bubny, 

která obsluhuje jak kladenskou tak kralupskou trať

⇢ Termín realizace: bude záviset na rychlosti přípravy 

stavby a etapizaci výstavby (pravděpodobně 2020 –

2025)

⇢ V současné době město zahajuje proces výběru 

zhotovitele urbanistické studie



20162 BUBNY

⇢ Okrajové podmínky: modernizace tratě Praha – Kladno 

s výstavbou nové železniční tratě na Letiště Václava 

Havla Praha

⇢ výstavba nové železniční stanice Praha-Bubny, 

která obsluhuje jak kladenskou tak kralupskou trať

⇢ Termín realizace: bude záviset na rychlosti přípravy 

stavby a etapizaci výstavby (pravděpodobně 2020 –

2025)

⇢ V současné době město zahajuje proces výběru 

zhotovitele urbanistické studie



1945 2016



1989 2016



ÚZEMNÍ PLÁN – platný 2016



METROPOLITNÍ PLÁN –

připravovaný

2016



3 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ 3D MODEL

⇢ Okrajové podmínky: rekonstrukce železniční stanice, 

dostavba nástupišť, vyřešení vlakových odstavů a 

dostavba východního vestibulu stanice

⇢ Termín realizace: předpokládaný termín po roce 2020



20163 MASARYKOVO NÁDRAŽÍ

⇢ Okrajové podmínky: rekonstrukce železniční stanice, 

dostavba nástupišť, vyřešení vlakových odstavů a 

dostavba východního vestibulu stanice

⇢ Termín realizace: předpokládaný termín po roce 2020



1945 2016



1989 2016



ÚZEMNÍ PLÁN – platný 2016



Zaha Hadid
2016



4 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 3D MODEL

⇢ Okrajové podmínky: příprava prodloužení severního 

podchodu směrem na východ (k Žižkovu)

⇢ v dlouhodobém horizontu dostavba 8. nástupiště

⇢ v prostoru stanice nutno zachovat rampu pro 

nakládáni aut na vagony

⇢ Termín realizace: do 2023 (prodloužení podchodu)



20164 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

⇢ Okrajové podmínky: příprava prodloužení severního 

podchodu směrem na východ (k Žižkovu)

⇢ v dlouhodobém horizontu dostavba 8. nástupiště

⇢ v prostoru stanice nutno zachovat rampu pro 

nakládáni aut na vagony

⇢ Termín realizace: do 2023 (prodloužení podchodu)



1945 2016



1989 2016



ÚZEMNÍ PLÁN – platný 2016



METROPOLITNÍ PLÁN –

připravovaný

2016


