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V předchozích dvou číslech časopisu Staveb-
nictví 09/16 a 10/16 byly uveřejněny dva člán-
ky o aktuálním stavu projektové dokumenta-
ce připravované stavby čtvrté linky pražského 
metra –  trasy I.D. Tímto článkem chceme 
pokračovat informacemi o pěti stanicích pro-
váděných z povrchu, které jsou součástí  
1. etapy trasy I.D. 

Úvod

V předchozím článku, který byl věnován raženým stanicím na nové 
trase pražského metra I.D, bylo konstatováno, že jedním z hlavních 
faktorů, jež rozhodovaly o navrhovaném typu stanic, je složitá mor-
fologie terénu, kterou trasa metra prochází. To samozřejmě platí 

i o stanicích, které budou realizovány hloubením z povrchu. První 
etapa trasy I.D začíná v km 41,905 před raženou stanicí Pankrác, na 
plošině pankrácké pláně, kde se povrch terénu pohybuje přibližně na 
kótě 270,00 m n. m. Za stanicí Olbrachtova, která je rovněž ražená, 
přibližně od staničení trasy metra km 43,400, terén prudce klesá do 
Krčského údolí až na úroveň terénu 210,00 m n. m. u Kunratického 
potoka. V prostoru před stávající železniční stanicí Praha – Krč je 
navržena v pořadí první stanice (podle staničení trasy metra) Nádraží 
Krč, která bude realizována z povrchu terénu. Má velmi zajímavé 
technické řešení. Část nástupiště je umístěna na mostě, který pře-
klene Kunratický potok a přilehlý rybník. Zároveň severní hloubená 
část stanice velmi těsně podejde komunikaci Jižní spojky. To umožní 
minimalizovat hloubku ražené stanice Olbrachtova pod terénem. 
Od železniční stanice Praha – Krč terén mírně stoupá do prostoru 
před areálem Thomayerovy nemocnice – Krč, kde bude v blízkosti 
křižovatky ulic Vídeňské a Zálesí další hloubená stanice metra Ne-
mocnice Krč. Plynule stoupající terén pokračuje až do staničení trasy 
metra cca km 46,500. Dále pokračuje mírně zvlněným terénem 
v úrovni cca 293,00 až 310,00 m n. m. To umožnilo v této části tra-
sy navrhnout tři hloubené stanice Libuš, Písnici a konečnou stanici 
Depo Písnice, (obr. 1). Situační umístění těchto budoucích stanic je 
limitováno především stávající povrchovou zástavbou, komunikacemi 
a inženýrskými sítěmi (viz celková situace trasy I.D v úvodním článku 
v čísle 09/16).
Z profilu terénu v úseku mezi stanicemi Nemocnice Krč a Libuš (obr. 1) 
je velmi dobře patrné, že při dodržení maximálního podélného sklonu 
tratě metra (max. 40 ‰) bylo nezbytné navrhnout stanici Nové Dvory 
jako raženou. Následuje popis jednotlivých hloubených stanic, které 
budou součástí 1. etapy trasy I.D. Stanice jsou řazeny ve směru 
nového staničení, tj. od severu k jihu.
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▲  Obr. 1. Převýšený podélný profil 1. etapa trasy I.D
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Stanice Nádraží Krč

Jediná povrchová a částečně i nadzemní stanice na celé trase I.D 
je situována do pásu zeleně v blízkosti novogotického zámečku  
sv. Havel (obr. 2). Tato klidová zóna podél Kunratického potoka se 
soustavou rybníků je ze severu ohraničena velmi frekventovanou 
čtyřpruhovou komunikací Jižní spojky a z jihu železniční tratí se stanicí 

Praha – Krč. Na západní straně je v prostoru před nádražím Praha – Krč 
ukončena ulicí V Podzámčí s navazující Sulickou ulicí a na východní 
straně je to velmi frekventovaná komunikace ve Vídeňské ulici. 
Stanice má boční nástupiště, částečně umístěná na mostě, která jsou 
zcela otevřena do okolního prostoru (obr. 6). Na oba konce nástupiště 
navazují podchody. Na severní straně stanice podchází Jižní spojku 
a výtahem i pevným schodištěm ústí do nadzemního vestibulu, který 
je zároveň spojen s provozní budovou dispečinku trasy metra D. 

▲  Obr. 2. Pohled z ptačí perspektivy od jihu – vizualizace



52 stavebnictví 11/16 

01
02

03
04

km
 4

3,
93

3.
62

8

km
 4

4,
14

1.
49

5

R
U

Z825
G

U
52.2

G
U

52.1
R

U
825

35
32

31
33

34
G

U
51.1

G
U

51.2

st
ůl

ob
sl

uh
y

▲  Obr. 3. Podélný řez stanicí

▲  Obr. 4. Příčný řez nástupištěm

▼  Obr. 5. Půdorys stanice
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Vstup do stanice je z křižovatky ulic V Podzámčí, Branické a Na Strži. 
Podchod v jižní části stanice vede pevným schodištěm a výtahem 
na terén v ulici Před Nádražím, kde je navržen v rámci stavby metra 
parkovací dům P + R s kapacitou 432 stání. Bezbariérový přístup do 
stanice je jak ze severního vestibulu, tak i z jižní strany z ulice Před 
Nádražím, kde je navržen i chodník na úroveň nástupiště železniční 
stanice. 
Stanice Nádraží Krč se skládá z mostu a hloubených částí mezi mos-
tem a severním a jižním vestibulem. Most je jeden dilatační celek 
délky 63,100 m. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník 
dvoutrámového příčného řezu o třech polích s rozpětími 18,550 m + 
+ 23,000 m + 18,250 m z dodatečně předpjatého betonu. Spodní 
stavba je tvořena krajními železobetonovými opěrami a mezilehlými 
železobetonovými pilíři s dvojicí sloupů na společném základu. Za-
ložení mostu je hlubinné, na velkoprůměrových železobetonových 

vrtaných pilotách o průměru 1200 mm. Most bude zastřešen žele-
zobetonovou konstrukcí, kterou tvoří železobetonová stropní deska 
a železobetonové sloupy. Střešní plášť stropní konstrukce budou 
tvořit travnaté pásy zeleně. Nástupiště bude částečně zastřešené 
ocelo-skleněnou konstrukcí – tzv. vlaštovkami.
Severní vestibul má jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní pod-
laží. Je navržen z železobetonové monolitické konstrukce. Střecha 
vestibulu bude vegetační extenzivní. Vestibul bude provozně pro-
pojen s budovou centrálního dispečinku, jež má tři nadzemní a dvě 
podzemní podlaží.
Jižní vestibul je součástí hloubené části stanice, která se nachází jižně od 
rybníku vedle ulice V Podzámčí před stávající železniční stanicí Praha – 
Krč. Jižní vestibul stanice metra je koncipován tak, aby bylo v budouc-
nosti možné jej provozně propojit s novou výpravní budovou železniční 
stanice Praha – Krč. Má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží.

▼  Obr. 6. Pohled na nástupiště – vizualizace
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Stanice Nemocnice Krč

Stanice je umístěna napříč pod ulicí Zálesí a přilehlými nezasta-
věnými pozemky poblíž křižovatky s Vídeňskou ulicí (obr. 11). Na 
obou koncích nástupiště (severním i jižním) jsou trojice eskalátorů 
a šikmý výtah. Na jižní straně vedou do nadzemního vestibulu, který 
může být integrován do případné zástavby v rozvojovém území. Ze 
severního, rovněž nadzemního vestibulu je přímý výstup na terén ve 
snížené úrovni stávajícího podchodu pod Vídeňskou ulicí. Pevným 
schodištěm a rampami je přístup na úroveň terénu u Vídeňské ulice. 
Ze severního vestibulu bude stávajícím rekonstruovaným podchodem 
pod Vídeňskou ulicí zajištěno přímé propojení s areálem Thomay-
erovy nemocnice – Krč. Bezbariérový přístup do stanice je z obou 
vestibulů – severního i jižního. 
Stanice s ostrovním nástupištěm šířky 11,06 m bude v hloubce  
cca 17,5 m pod terénem a bude realizována ve stavební jámě hloubky 
14,6 až 22 m, zajištěné kotvenými pilotovými stěnami. Tvoří ji tři 
části: vlastní stanice, vestibul jih a vestibul sever. Technologický 
blok stanice je umístěn za nástupištěm jižním směrem, tj. ke stanici 
Nové Dvory. Strojovna hlavního větrání je umístěna v severní části 
stanice, v prostoru nad nástupištěm, s větracím objektem vyústěným 
do budoucího náměstí u vestibulu sever.
Stanice je železobetonová deskostěnová rámová konstrukce, 
doplněná vnitřními sloupy a pilíři. Obvodové stěny jsou rozpírány 

stropy v různých úrovních, založení je na masivní základové desce. 
Konstrukce je vzhledem k rozměrům rozdělena na šest dilatačních 
dílů. Konstrukčně lze stanici rozdělit na čtyři části. 
■ Část pod jižním vestibulem tvoří čtyřpatrový trojlodní rám (obr. 8). 
■ V místě nástupišť se jedná o jednolodní dvoupatrový rám rozpíraný 
masivní stropní deskou s náběhy a trámovým stropem (obr. 9).
■ Směrem k severnímu vestibulu dochází k zahloubení stanice, 
v místě nástupiště je jednopatrový jednolodní rám s trámovým 
stropem.
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▲  Obr. 7. Podélný řez

▲  Obr. 8. Řez A

▲  Obr. 11. Situace
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■ Pod severním vestibulem tvoří konstrukci dvoupatrový trojlodní 
rám (obr. 10). 

Obvodové železobetonové konstrukce stanice budou zaizolovány 
izolacemi z PVC odolnými proti podzemní vodě. 
Vestibuly sever i jih jsou navrženy jako identické lehké jednoúrov-
ňové prosklené světlíky tvaru výseče rotačního anuloidu s nosnou 
ocelovou konstrukcí osazené na železobetonovou konstrukci 
stanice. ▲  Obr. 12. Pohled na nástupiště – vizualizace

▼  Obr. 13. Pohled na severní vestibul – vizualizace

▲  Obr. 9. Řez B ▲  Obr. 10. Řez C
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Stanice Libuš 

Je to hloubená stanice situo-
vaná podél Novodvorské uli -
ce, přibližně ve směru sever-
- jih. Má ostrovní nástupiště 
šířky 11,06 m a délky 101,75 m 
umístěné v hloubce cca 12 m 
pod úrovní terénu. Střed nástupi-
ště je ve výšce 288,170 m n. m. 
a je v km 47,300 813 levé 
koleje trasy metra. Stanice 
s celkovou délkou 203,350 m 
je dvouvestibulová. Hlavní ves-
tibul je na jižním konci stanice 

▲  Obr. 14. Podélný řez

▲  Obr. 15. Pohled na nástupiště – vizualizace

▲  Obr. 16. Situace
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Nosné svislé i vodorovné konstrukce budou železobetonové. Jako 
hydroizolace konstrukce stanice je navržena jednovrstvá PVC fólie. 
Pod hladinou podzemní vody bude v tloušťce 3 mm, nad hladinou 
podzemní vody v tloušťce 2 mm.
Povrchový jižní vestibul je navržen jako jednopodlažní. Z nástupiště 
budou eskalátory a šikmý výtah vedeny přímo do úrovně terénu. 
Severní vestibul bude rovněž jednopodlažní v úrovni terénu s pevným 
schodištěm a výtahy. Vestibuly jsou maximálně prosklené, s plochý-
mi jednoplášťovými střechami s extenzivní zelení.

a podružný výtahový vestibul na severním konci nástupiště je při-
bližně ve dvou třetinách celkové délky stanice.
Zajištění stavební jámy je navrženo pilotami průměru 900 mm kotvenými 
ve třech úrovních dvoupramencovými a třípramencovými kotvami. Hloub-
ka pilot je cca 14 m, v čelech cca 17,5 m pod terénem. Hloubka stavební 
jámy je cca 17,0 m. Piloty budou vrtány podle potřeby z předvýkopů 
(podle morfologie terénu). Přístup do jámy bude zajištěn vnější rampou. 
Vlastní stanice je navržena bez vnitřních sloupů na nástupišti se 
stropní deskou vyztuženou masivními žebry v pravidelných roztečích. 

inzerce
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Stanice bude realizována ve stavební jámě hloubky 17,5 m, zajištěné 
pilotovými stěnami kotvenými ve více úrovních. Nosná konstrukce 
stanice je z monolitického železobetonu. Z konstrukčního hlediska jde 
většinou o desko-stěnové systémy se sloupy, jednopodlažní i vícepod-
lažní, o jednom až čtyřech polích. Konstrukce je vzhledem k rozměrům 
a rozdílům v úrovních založení rozdělena na šest dilatačních dílů. 
Základovou konstrukci tvoří železobetonová deska proměnné tloušťky, 
přičemž změna tloušťky je stupňovitá. Stupně jsou umístěny do nosných 
stěn, takže nepůsobí žádné dispoziční problémy. Svislé nosné konstruk-
ce a rovněž tak vodorovné stropní konstrukce mají konstantní tloušťku. 
Stropní konstrukce nad jednotraktovou částí na rozpětí šířky celé 
stanice je navržena jako lomená deska.
Únikový objekt je řešen jako součást stavby stanice. Únikové scho-
diště je vedeno v prostoru stanice, kde přechází k její boční stěně. 
V uvedeném místě těsně navazuje chodba vedoucí k výstupnímu 
rameni únikového schodiště. Tyto části mimo půdorys stanice se 
vybudují v mělké části pažené stavební jámy.

Stanice Písnice

Tato stanice je situována do prostoru před komerčním areálem, v těsné 
blízkosti Libušské ulice (obr. 18). Má ostrovní nástupiště šířky 9,36 m 
v hloubce cca 13 m pod terénem. Je navržen jeden podpovrchový 
vestibul umístěný v jižním čele nástupiště. Nástupiště s podpovr-
chovým vestibulem spojuje trojice eskalátorů a výtah. V severním 
čele nástupiště je navržen pouze nouzový únikový výstup s pevným 
schodištěm ústícím přímo na terén.
Hlavní výstup z podpovrchového vestibulu na terén je situován na 
východ od Libušské ulice do prostoru před komerčním areálem. 
Výstup z vestibulu zajišťuje dvojice přímých schodišť, dvojice eskalá-
torů a výtah. Výstup na západní stranu od Libušské ulice směrem do 
sídliště zabezpečuje podchod, který je ukončen přímým schodištěm, 
jedním eskalátorem a výtahem. Oba výtahy propojují bezbariérově 
stanici se zastávkami autobusů.

▲  Obr. 17. Podélný řez

▲  Obr. 18. Situace
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▲  Obr. 19. Příčný řez A

▲  Obr. 20. Pohled na výstupy ze stanice – vizualizace ▲  Obr. 21. Detail výstupu

▼  Obr. 22. Pohled na nástupiště – vizualizace
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jižním konci dvojicí eskalátorů a pevným schodištěm s výtahem přístupný 
hlavní (jižní) vestibul. Má výstupy do obou stran autobusového terminálu 
a výstup v ose nástupiště směrem na jih.
Ze severního konce nástupiště vede dvojice eskalátorů, únikové scho-
diště a výtah do druhého (vedlejšího) vestibulu. Výstup ústí do volného 
parteru v úrovni terénu, vytvořeného přímo na stropě nástupiště stanice 
metra (obr. 23). Za stanicí jižním směrem jsou navrženy odstavné koleje 
délky cca 220 m. Severní podzemní část stanice je věnována výhradně 
technologickému zařízení stanice.
Stanice bude realizována ve stavební jámě hloubky až 14,5 m, která 
bude částečně svahovaná a částečně zajištěna kotveným záporovým 
pažením.
Nástupiště je ostrovní, se středními betonovými sloupy v modulu 
7 m, přičemž sloupy podpírají viditelné průvlaky v diagonálním pra-
videlném rastru. Uprostřed nástupiště jsou mezi průvlaky navrženy 
stropní světlíky ústící do parteru autobusového terminálu. Terminál 
bezprostředně navazuje na konstrukci zastřešení hlavního vestibulu, 
je v něm umožněn přechod z metra na autobus suchou nohou. Oce-
lová konstrukce zastřešení terminálu pokračuje v ose stanice až ke 
druhému, severnímu vestibulu.
Další části stanice mají smíšený konstrukční systém, kombinující stěny 
a sloupy. Nosné svislé i vodorovné konstrukce jsou železobetonové. 
Konstrukce je založena na železobetonové základové desce, obvodo-
vou konstrukci tvoří železobetonové stěny ztužené železobetonovými 
stropními deskami. Stanice je rozdělena na sedm dilatačních dílů, za 
stanicí v odstavných kolejích pokračuje dalších šest dilatačních dílů. 
Všechny dilatační díly jsou navrženy tak, aby nejdelší díl byl délky 
cca 50,0 m.

Závěr

V tomto článku jsme se věnovali pěti stanicím, které jsou součástí  
1. etapy nové trasy metra I.D a budou realizovány z povrchu. V příš-
tím čísle časopisu Stavebnictví bychom rádi pokračovali popisem 

Stanice Depo Písnice

Tato stanice bude dlouhodobě koncovou stanicí na nově navrhované 
trase I.D pražského metra. Je situována v místě současného průmyslo-
vého areálu, umístěného v jihozápadním kvadrantu křížení ulic Vídeňská 
a Kunratická spojka. Podélnou osou je orientována rovnoběžně s Vídeň-
skou ulicí. Pro stavbu stanice metra je využita část tohoto areálu jižně od 
Pramenné ulice. Vzhledem k tomu, že jde o koncovou stanici trasy metra, 
je v jejím místě navrhován autobusový terminál s odstavnými plochami 
pro autobusy a parkoviště P + R s celkovou kapacitou 850 stání. 
V současné době přímý investor (Dopravní podnik hlavního města Prahy) 
a Magistrát hlavního města Prahy zvažují zařazení výstavby depa trasy I.D 
v Písnici do 1. etapy. Tím by se parkoviště P + R realizovalo v definitivní 
poloze, tj. na střeše haly depa.
Stanice je umístěna velmi mělce pod terénem. Z ostrovního nástupiště, 
které je umístěno cca 7 m pod úrovní terénu (obr. 23 a 24), je na jeho 

▲  Obr. 23. Podélný řez

▲  Obr. 24. Příčný řez 

▲  Obr. 25. Situace

▼  Obr. 26. Pohled na jižní vestibul – vizualizace


