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1 Úvod 

Rozmach železniční dopravy nastal především v období průmyslové revoluce. 

V Praze vznikají první pražská průmyslová předměstí a Praha se postupně 

od  konce  18. století stávala významným průmyslovým centrem českých zemí 

a  rakouské monarchie. S rozvojem výroby a změnami ve společnosti nastávají změny 

v oblasti dopravy. Vznikají tratě spojující Vídeň s nejrůznějšími českými městy, zprvu 

za účelem dovozu surovin a materiálů, později se stává oblíbeným dopravním 

prostředkem pro osobní přepravu. V 19. století jsou ve velkých městech budovaná 

honosná nádraží a stávají se dominantním a reprezentativním prvkem města. Postupem 

času se postavení nádraží jakožto nejdůležitějšího článku města mění a s ním i podoba 

těchto staveb.  

V mé práci se zabývám jednotlivými architektonickými fázemi budovy Hlavního 

nádraží v Praze. Úvodní kapitolu věnuji vývoji železničních tratí a vzniku společnosti 

Dráhy císaře Františka Josefa, se kterou je spojen vznik původní nádražní budovy. 

Následuje rozbor zásadních vývojových zlomů budovy, které jsem vytyčila na čtyři 

fáze. Počátek nádražní budovy sahá do období 1869-1872, kdy byla vystavěna výpravní 

budova neorenesančním slohu podle návrhů architektů Ignáce Ullmann a Antonína 

Barvitia. Vzhledem k nedostačující kapacitě a stále vzrůstajícímu železničnímu provozu 

musela tato neorenesanční budova ustoupit stavbě nové. Nová budova byla postavena 

v letech 1901-1909 podle návrhu architekta Josefa Fanty. Secesní přestavbu nádraží 

považuji z hlediska architektury a výtvarného pojetí za jedinečnou a věnuji ji podstatně 

větší část práce. Podrobně se věnuji vnějšímu vzhledu stavby, zejména průčelí, které je 

dominantou celé stavby. Po vnějším popisu stavby, následuje popis vnitřních prostor 

nádraží. Celá budova nádraží je komplexem několika prostor, které prošly v průběhu let 

různými funkčními, provozními a stavebními změnami, jejíchž uspořádání 

charakterizuji jen v základních rysech. Z těchto prostor jsem si vybrala některé, které 

jsou z hlediska architektonického a výtvarného nejcennější. Podrobněji tak popisuji 

vnější podobu a interiér centrální dvorany, restauračních sálů v severním křídle budovy, 

kulturního sálu v jižním křídle a reprezentativních místností v koncové budově jižního 

křídla. Se secesní přestavbou nádraží souvisí i stavba mohutné ocelové perónní haly, 

které věnuji pozornost v další kapitole. Následuje kapitola pojednávající o zásadní 

přestavbě nádraží v 70. letech 20. století, kdy již od 50. let vznikaly různé návrhy 

přestaveb Hlavního nádraží, v 60. letech pak do osudu nádraží zasáhla výstavba 
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severojižní magistrály a následně byla vystavěna nová odbavovací hala tvořící podnož 

historické secesní Fantově budově. Mapuji interiérový a exteriérový vzhled nové 

odbavovací haly. S výstavbou nové odbavovací haly se mění prostorové uspořádání 

historické budovy, které v základních rysech nastíním. Poslední fáze, kterou se 

zabývám, je revitalizace a přestavba budovy od roku 2006, která zasáhla jak odbavovací 

halu, tak i historickou Fantovou budovu. Přestavbu zajišťuje a provádí na své náklady 

italská společnost Grandi Stazioni. Jejím cílem je přeměnit Hlavní nádraží do podoby 

moderního, funkčního, bezpečného a čistého celku, který bude reprezentantem našeho 

hlavního města. Práci zakončuji kapitolou o přilehlém parku, zvaném Vrchlického sady, 

který je od počátku vzniku nádraží jeho nedílnou součástí a který tak jako samotná 

nádražní budova prošel svým vývojem. 
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2 Zhodnocení literatury 

Literatura týkající se vývoje železniční dopravy a samotné budovy Hlavního nádraží 

v Praze je poměrně rozsáhlá. V rámci přehledové literatury najdeme o budově nádraží 

alespoň stručnou zmínku. Z nejrůznějších publikací uvedu ty nejzásadnější, které se 

věnují jak samotné budově Hlavního nádraží, tak i vývoji železniční sítě a obecné 

architektuře nádražních budov. 

Podstatnými zdroji pro mou práci byly publikace od stavebního inženýra, nádražního 

historika Mojmíra Krejčiříka. Věnuje se oblasti výzkumu a vývoje železničního 

stavebnictví, zabývá se historií železnic na našem území. První publikací je kniha 

s názvem Po stopách našich železnic
1
. Kniha se velmi detailně zabývá vývojem 

jednotlivých železničních tratí, historií nádražních budov a vývojem pozemních staveb. 

Stěžejním zdrojem pro mne byla kniha Česká nádraží
2
. Publikace je rozdělaná do šesti 

dílů, kdy byl pro mě zásadní díl IV., kde se mimo jiné zabývá vývojem Dráhy císaře 

Františka Josefa, se kterou je spojen vznik dnešního nádraží, a následně architekturou 

a  stavebním vývojem samotné nádražní budovy pražského hlavního nádraží od 

poloviny 19. století do současnosti. Kniha navíc obsahuje rozsáhlou obrazovou část 

obohacenou o výkresy a fotografie různých detailů jak interiéru, tak exteriéru. 

Dalším významným pramenem pro psaní mé práce byla publikace od našeho 

nejvýznamnějšího železničního architekta Josefa Dandy s názvem Naše železniční 

nádraží
3
. V úvodní kapitole se soustředím na vývoj železničních nádraží a další kapitoly 

jsou věnovány popisu jednotlivých vybraných nádraží na našem území, která vznikala 

od roku 1918 do roku 1985. Samostatná kapitola je zde věnována i Hlavnímu nádraží, 

ve které popisuje stavební vývoj a technické principy nové odbavovací haly, jejíž je 

autorem. 

Zajímavá je kniha od Milana Poláka Praha a železnice
4
. Mapuje vývoj železničních 

tratí od samého počátku a vývojem jednotlivých nádraží na našem území. Posloužila mi 

jako podstatný podklad pro mou práci. Kniha je velmi zajímavě koncipována a je 

doplněna bohatou obrazovou přílohou. 

                                                 
1
 KREJČIŘÍK 1990. 

2
 KREJČIŘÍK 2013. 

3
 DANDA 1988 

4
 POLÁK 2005. 
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V roce 2006 vyšla kniha s názvem Architekt Josef Danda
5
, která mapuje jednotlivá 

díla architekta Josefa Dandy a jeho život. Vrcholem jeho tvorby se stala nová 

odbavovací hala, která je zde velmi pečlivě popsána. Kniha obsahuje nejrůznější 

pozoruhodné Dandovy návrhy přestavby Hlavního nádraží, které však nebyly nikdy 

realizovány. Jedná se o jedinečnou monografii, která byla vydána u příležitosti stoletého 

výročí narození Josefa Dandy.  

 Velmi pozoruhodnou publikací je kniha od Kateřiny Bečkové Zmizelá Praha
6
 

s podtitulem Nádraží a železniční tratě. Kniha dokumentuje změny a proměny, kterými 

si v průběhu let prošly železniční tratě, nádraží a zastávky. Zabývá se mimo jiné 

i  zaniklými a ohroženými železničními stavbami. Kniha obsahuje velké množství 

černobílých fotografií stanic a tratí, které dnes mají již zcela jinou podobu nebo jsou už 

dávno zaniklé. 

Publikace s názvem Vůně pražských nádraží
7
 je zcela ojedinělou knihou, která se 

věnuje především vývoji nádražních restaurací. Posloužila mi jako základ pro 

pochopení funkce nádražních restaurací, bez kterých se tehdy neobešlo žádné větší 

nádraží. Hlavní nádraží v Praze mělo dříve restaurace dokonce dvě a tato publikace 

popisuje jak jejich chod v průběhu let, tak hlavně vnitřní podobu prostoru. 

Podstatným zdrojem při psaní této práce byl umělecko-historický průzkum
8
, který je 

uložen v Národním památkovém ústavu v Praze. Průzkum obsahuje historii 

železničních tratí na území Rakouska-Uherska, neopomíná ani historii původní 

neorenesanční budovy, ale největší důraz je kladen na architektonický rozbor secesní 

budovy z let 1901-1909. Věnuje se detailně jak vnějšímu tak vnitřnímu popisu budovy. 

Součástí je i rozsáhlý archivní průzkum plánové a výkresové dokumentace. 

 

                                                 
5
 HÁJEK 2007. 

6
 BEČKOVÁ 2009. 

7
 MUSIL 2005. 

8
 LÍBAL 1972. 



10 

 

3 Vývoj železniční dopravy 

Počátky železniční dopravy sahají do poloviny 18. století, kdy byly objeveny koleje.
9
 

Železné koleje nahradily dřívější primitivní dřevěné dráhy, které se využívaly 

především v důlní dopravě jako prostředek usnadňující mobilitu materiálů ze štol.
10

  

Začátek 19. století je ve znamení vzniku koněspřežných drah, které předznamenaly 

vznik první železnice. První koněspřežnou železnicí u nás byla trať z Českých 

Budějovic do Lince a je spojena s profesorem pražské polytechniky Františkem Josefem 

Gerstnerem, který ji navrhl. S návrhem vybudování koněspřežné silnice přišel roku 

1807, ale tato myšlenka byla uskutečněna o pár let později.
11

 Stavba trati probíhala 

v letech 1825-1832.
12

 Provoz na českém úseku této dráhy začal v roce 1828.
13

 V letech 

1825-1834 byla uskutečněna výstavba druhé koněspřežné dráhy Praha-Dejvice-Lány. 

Sloužila k nákladní dopravě, kdy se do Prahy kromě dřeva z křivoklátských lesů 

dopravovalo i kamenné uhlí z kladenských dolů.
14

V roce 1846 začal provoz na třetí 

koněspřežné dráze Bratislava-Trnava. Zde už můžeme hovořit o železnici, která měla 

svoje stanice, vozila materiály pro průmysl a jeho zboží. Později už provoz na drahách 

nebyl omezen jen na nákladní dopravu, tedy na přepravu surovin, ale dráha se stala 

dopravním prostředkem i pro cestující osoby.
15

 

Revoluční změny v dopravě nastaly v období průmyslové revoluce. Jako počátek 

neboli mezník tohoto období se uvádí rok 1769, kdy Angličan James Watt vynalezl 

parní stoj, který byl příčinou velkých technických změn.
16

 Ve výrobním procesu došlo 

k přeměně ruční výroby v manufakturách ve výrobu tovární, průmyslovou s použitím 

nových textilních a kovoobráběcích strojů poháněných strojem na parní pohon.
17

 Parní 

pohon se nevyužíval jen v továrnách, ale byl také důležitým prvkem v dopravě lodní 

a  železniční, a podmínil její rozvoj.
18

 S rostoucí výrobou, novými technickými 

vynálezy a změnami ve společnosti nastaly zásadní změny právě v dopravě. Do počátku 

19. století sloužily jako jediný komunikační prostředek silnice. Výstavba a modernizace 

                                                 
9
 DANDA 1988, 6. 

10
 KREJČIŘÍK 1990, 6. 

11
 POJSL 2003, 157. 

12
 MÍKA 1995, nepag. 

13
 KREJČIŘÍK 1990, 27. 

14
 KREJČIŘÍK 1990, 30. 

15
 DANDA 1988, 6. 

16
 KOHOUT/VANČURA 1986, 15. 

17
 MÍKA 1995, nepag. 

18
KOHOUT/VANČURA 1986, 15. 
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silnic spojujících Čechy s Moravou a Slezskem, rakouskými a německými zeměmi se 

jevila již nedostačující a potřebám společnosti neodpovídala ani lodní doprava po Labi 

do Hamburku.
19

 Na počátku 19. století v důsledku rozvoje průmyslu, tovární výroby 

a  všeobecného technického pokroku přichází pomalu železniční doprava jako taková.  

V českých zemích jsou počátky parostrojní železnice spojeny se jménem Franze 

Xavera Riepla, profesora vídeňského polytechnického institutu. Ten přišel v roce 1829 

s prvním návrhem na železniční spojení z Vídně do Bochnie přes Moravu a Slezsko. 

Železnice měla posloužit hlavně k přepravě soli, obilí, dřeva a uhlí. O projekt projevil 

zájem vídeňský bankéř Salamon Rotschild. Ten roku 1830 vyslal Riepla na studijní 

cestu do Anglie, aby se tam seznámil s novými poznatky v železniční dopravě. Po 

návratu z Anglie se rozhodl pro lokomotivní železnici. Roku 1836 udělil císař 

Ferdinand I. Rotschildovu bankovnímu domu privilegium na stavbu a provoz první 

železnice v Rakousku vedoucí z Vídně do Bochnie s vedlejšími drahami do Brna, 

Olomouce a Opavy.
20

 Železniční dráha byla zároveň oficiálně 

pojmenována  c.  k. výsadně privilegovaná Severní dráha císaře Ferdinanda. 

Práce na  této trati započaly v roce 1837.
21

 

Od roku 1841 se budování železniční tratě stává státní záležitostí, kdy železnice 

začínají být řízené státem, a vzniká generální ředitelství Státních drah. Nové úseky tratí 

jsou stavěné pod záštitou Severní státní dráhy, která se začíná zabývat projektem 

a  stavbou trati z Olomouce do Prahy.
22

 Olomoucko-pražská větev byla postavena 

v letech 1842-1845.
23

 Práce na této trati jsou spojeny s firmou bratří Kleinů a podnikem 

bratří Fleischmannů.
24

 Stavba byla vedena do roku 1854 státem, poté byla trať prodána 

Rakouské společnosti státní dráhy (StEG). Ta ji vlastnila do roku 1907, než byla opět 

zestátněna.
25

 První vlak do Prahy přijel 20. srpna 1845 na dnešní Masarykovo nádraží, 

které se tak stalo prvním nádražím v historii parostrojní železnice v Praze. V září byla 

zahájena pravidelná osobní doprava a v říjnu doprava nákladní. Komplex pražského 

nádraží se začal budovat v roce 1844 pod vedením bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny.
26

 

                                                 
19

 MÍKA 1995, nepag 
20

 KREJČIŘÍK 1990, 35. 
21

 POJSL 2003, 157. 
22

 KREJČIŘÍK 1990, 53. 
23

 POJSL 2003, 157. 
24

 KREJČIŘÍK 1990, 58. 
25

 MÍKA 1995, nepag. 
26

 KREJČIŘÍK 1990, 54. 
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V roce 1845 započaly práce na stavbě pražsko-drážďanské větve Severní státní 

dráhy. Ta měla navázat na olomoucko-pražskou dráhu a spojit Prahu, Vídeň, Drážďany 

a Berlín. Stavební práce opět probíhaly pod vedením Vojtěcha Lanny a bratří Kleinů. 

V roce 1851 byl slavnostně zahájen na této trati provoz, ale pravidelná doprava mezi 

Prahou a Drážďany připadla až na rok 1852. 

Ke dvěma parostrojním železničním tratím, které spojovaly Prahu s Vídní 

a  Drážďany, měly přibýt další, zejména trať z Prahy do Plzně, přes Domažlice do 

bavorského Furth im Walde, a to pod vedením společnosti České západní dráhy. 

Slavnostní uvedení tratě mezi Prahou a Plzní do provozu se konalo 14. července 1862. 

Výchozím nádražím této dráhy bylo Smíchovské nádraží, které vznikalo od roku 1862.  

O rok později byl zahájen provoz na buštěhradské dráze, která spojovala Prahu 

a  Kladno.  Roku 1868 byla buštěhradská dráha prodloužena do Buben. Později rozšířila 

trať z Prahy do Drážďan. 

V 70. letech vedlo do Prahy pět nových drah, a to Česká severozápadní dráha, 

Pražsko-duchcovská dráha, Rakouská severozápadní dráha, Česká severní dráha 

a  Dráha císaře Františka Josefa I. Vyvstala pak otázka, kam umístit výchozí nádraží 

jednotlivých tratí.  

Císařskokrálovská privilegovaná dráha císaře Františka Josefa I., Kaiser Franz 

Josephs Bahn)
27

v německé zkratce KFJB, založená skupinou českých šlechtických 

velkostatkářů v čele s majitelem knížetem Schwarzenbergem, obdržela 11. listopadu 

1866 koncesi, která ji zavazovala ke stavbě několika nových tratí.
28

 Dráha Františka 

Josefa I. měla spojit západní Čechy s Vídní. Trať procházela přes Plzeň, České 

Budějovice, Gmünd a Regensburg s vedlejší větví spojující Vídeň a Prahu, která se 

oddělovala v Gmündu a vedla před Třeboň, Tábor, Benešov a Čerčany do Prahy, kde 

končila na nádraží ležícím na území dnešního Hlavního nádraží. 
29

 Předchůdkyní 

dnešního Hlavního nádraží v Praze byla stavba nádraží postavená v neorenesančním 

slohu ve druhé polovině 19. století. Dráha císaře Františka Josefa patřila ke společnosti 

s nejrozsáhlejší železniční sítí.
30

 

                                                 
27

 KREJČIŘÍK 2013, 5. 
28

 POLÁK 2005, 134. 
29

 SÚRPMO 1972, 5-7. 
30

 KREJČIŘÍK 2013, 5. 
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4 Neorenesanční fáze 

Počátky dnešního Hlavního nádraží v Praze, dříve nazývaného Nádraží císaře 

Františka Josefa I. podle tehdy panujícího monarchy, spadají do 60. let 19. století, kdy 

byl roku 1867 předložen první návrh na stavbu nového nádraží.
31

 Na místě dnešního 

hlavního nádraží bylo v letech 1869-1871 vystavěno nádraží v neorenesančním slohu. 

Neorenesance v této době představovala nejoblíbenější výtvarnou podobu české 

architektury a byla uplatněna jak na obytných domech a kostelích, tak právě i na 

užitkových a železničních stavbách.
32

V této době můžeme sledovat velmi zásadní 

změnu stavebního programu, kdy stavby nádraží a továren byly hnací silou a staly se tak 

obrazem nové doby. Nádražní budovy byly dokonce považovány za chrámy nové 

doby.
33

  

Nové nádraží bylo postaveno na katastru obce Královské Vinohrady
34

, za městskými 

branami mezi Novou a Koňskou branou a mezi silnicemi Vídeňskou 

a  Černokosteleckou.
35

  Autory návrhu byli významní pražští architekti Antonín 

V.  Barvitius a Ignác V. Ullmann. Tito významní architekti krátce před budováním 

pražského nádraží císaře Františka Josefa I. realizovali stejnojmenné nádraží ve Vídni
36

, 

které bylo na rozdíl od pražské budovy nádraží do 70. let minulého století stále 

k vidění.
37

 

Praha měla dlouhá léta charakter pevnostního města. Město bylo rozložené na obou 

březích Vltavy, obklopené masivními zdmi s mohutnými baštami, osmi branami, 

širokými příkopy a předsunutými valy.
38

 Roku 1866 však císař František I. zrušil Prahu 

jako pevnost, ale v době výstavby nádraží hradby ještě stály, a tak bylo nádraží 

založeno ještě vně hradebního systému.
39

 Budova byla tedy v prvních letech své 

existence obrácena průčelím k novoměstským branám.
40

Na území, kde se nové nádraží 

rozkládalo, se dříve nacházely usedlosti, velké zelinářské zahrady, výletní hostince 

                                                 
31

 BAŤKOVÁ 1998, 795. 
32

 VYBÍRAL 2002, 71. 
33

 VYBÍRAL 2002, 188. 
34

 POLÁK 2005, 134. 
35

 HONS 1961, 95. 
36

 VYBÍRAL 2002, 190. 
37

 SÚRPMO 1972, 7. 
38

 VYBÍRAL 2002, 161. 
39

 BAŤKOVÁ 1998, 795. 
40

 SÚRPMO 1972, 9. 
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a  venkovní vily. Stála tu zde také usedlost s pilou patřící Zeyerově rodině, rodiště 

básníka Julia Zeyera.
41

 

V květnu 1869 byl proveden odhad pozemků
42

 a výstavba nového nádraží byla 

zahájena v srpnu 1869.
43

 Novorenesanční budova nádraží byla rozhlehlá a připomínala 

svým vzhledem spíše zámek či italskou honosnou vilu.
44

 Byla menší než současná 

a  nacházela se v místech jižní poloviny budovy dnešní.
45

 Její délka byla téměř 

150  metrů
46

 a představovala jedno z vrcholných děl městské novorenesanční 

architektury. Byla tvořena hlavní budovou, které ve středu dominovaly dvě rizalitové 

nárožní věže o  výšce 29 metrů
47

 s hodinami, osvětlovanými v noci plynovými 

svítilnami. Věže byly zastřešeny stanovou střechou a budovu pak kryly nízké valbové 

střechy. Dvě symetricky umístěné věže dělily hlavní budovu od přízemních bočních 

křídel. Ta zakončili architekti loubím s dórskými sloupy ze saského pískovce
48

. Loubím 

přijížděly do nádraží ekvipáže neboli kočáry se spřežením a z loubí se vstupovalo do 

hlavního koridoru.
49

  

Průčelí budovy přízemí bylo tvořeno ve formě dórského sloupového řádu 

s arkádovým motivem. Průčelí prvního patra a na ně nasazené věže byly členěny 

pilastry s korintskými hlavicemi. Okna prvního patra byla zdobena šambránou 

a  trojúhelníkovými nadokenními frontony a okna druhého patra byla lemována 

šambránou s ušima. 

Ústředním článkem nádražní budovy byl prostorný vestibul o rozměrech 

47x8,8  metrů, kdy se naproti vstupu nacházel prostor pro odbavení zavazadel a po jeho 

stranách jízdenkové pokladny. Pravou část vestibulu zaujímala příjezdová hala se stoly 

pro celní kontrolu zavazadel. V přízemí levé věže se nacházela místnost pro vrátného, 

úschovna zavazadel a trafika. V přízemí pravé věže byla vyhrazena místnost pro 

policejní služebnu.
50
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Na vestibul se po obou stranách napojovala široká chodba. Půdorys budovy 

s oddělenými čekárnami a výdejnami jízdenek navazoval na starší schémata. 
51

 Levá 

část křídla byla určená pro veřejnost. Nacházely se zde záchody, čekárna 1. třídy 

s odděleným dámským salónem a dva čekárenské a restaurační sály rozdělené podle 

vozových tříd, pro cestující 2. třídy a větší pro cestující 3. a 4. třídy. V pravé straně se 

rozprostíraly komfortní dvorní salony tvořené předsálím, dále toaletní komnaty a velký 

nádherně zdobený salon
52

. V jižním křídle vedle salonní čekárny býval prostor pro 

nádražní poštu a dopravní kancelář. Vzadu u peronu se rozkládaly dopravní místnosti 

s  telegrafem a kanceláří přednosty stanice. V prvním a druhém patře byly umístěny 

ostatní kanceláře dopravy a policejní komisariát.  

Hlavní hala budovy měla kazetový strop, který podpíralo čtyřiadvacet pilířů. 

Vyzdoben byl i dvorní salónek a celkový vzhled interiéru dotvářel peron s mozaikovou 

dlažbou, s ocelovým krytem a dvěma sty železnými sloupy podpírajícími prosklenou 

markýzu.
53

 

Za budovou se nacházelo nástupiště po délce celé budovy a šířce 6,5 metru.
54

 Za 

budovou se rozkládalo kolejiště, původně o devíti kolejích. 
55

 Kolejiště bylo až do 

vybudování nového nádraží nekryté, k vlakům se přicházelo přes koleje. Kolejiště bylo 

tvořeno deseti dopravními kolejemi, jednou skladištní, jednou výtažnou a čtyřmi 

kolejemi kusými.
56

 Na východě bylo kolejiště dlouho uzavřené budovou skladišť. 

Severně od budovy se nacházely odstavné koleje, výtopna pro šest strojů a objekt dílen. 

Ten je mimo jiné dodnes zachován ve zdivu dnešní budovy poštovního úřadu.
57

 

Stavba nádraží trvala přes dva roky. Provoz na novém nádraží císaře Františka Josefa 

byl pro veřejnost zahájen dne 14. prosince 1871. Oproti pozornosti, která byla věnována 

při slavnostním zahájení provozu prvnímu pražskému nádraží (dnes Masarykovo 

nádraží), uvedení provozu nového pražského nádraží se obešlo bez větší okázalosti. 

Tehdy přijelo z Vídně do Prahy devět cestujících a do Vídně jich pak jelo už 

třiačtyřicet. Do tohoto data bylo možno z Prahy do Vídně cestovat dvěma železničními 

společnosti, kterými byly Dráha Františka Josefa a StEGu. Dráha Františka Josefa se 
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snažila získat co největší počet cestujících, a to prostřednictvím levnějších cen jízdného 

a navíc zavedla ještě IV. vozovou třídu s jízdným ještě lacinějším. 
58

 

V letech 1874-1875 byly zbourány hradby. Na místě bývalého fortifikačního území 

vzniká podle projektu pražského zahradníka Ferdinanda Malého park, který dnes známe 

pod názvem Vrchlického sady a který byl od počátku svého vzniku nedílnou součástí 

nádraží.
59

 Samotný vznik parku, jeho vývoj a historii bych pak dále ráda rozebrala 

v samostatné kapitole. 

Nová výpravní budova nesloužila jen společnosti Františka Josefa, ale od roku 1872 

sloužila i osobnímu provozu Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy, záhy také Pražsko-

duchcovské dráhy. Železniční doprava stále sílí a od 80. let 19. století se začínají 

projevovat některé úpravy jako zvětšení počtu jízdenkových pokladen, kdy byla 

realizována dřevěná vestavba naproti hlavnímu vchodu a následovalo i rozšíření 

prostorů pro cestující přízemní přístavbou.  Změny se projevily i v souvislosti 

s rozšířením provozní kapacity nádraží, kdy technické zázemí provozu bylo převedeno 

do nového nádraží. Výtopna pro lokomotivy, která byla od počátku součástí budovy, 

byla roku 1881 zrušena a místo ní byla vybudována nová výtopna v Nuslích. Dále sem 

byly přemístěny i dílny oprav strojů. Objekt původních dílen fungoval dvacet let jako 

skladiště hmot.
60

  

Kromě skladišť a výtopny byla na nádraží umístěna i vodárna. Vodárna byla zrušena 

roku 1916 z důvodu připojení nádraží na městskou vodovodní síť.
61

 

Součástí nádraží byly i strážní domky. U tunelu se nacházel strážní domek č. 138 

a  na severním zhlaví strážní domek č. 139, který je posledním na celé trati z Vídně.
62

 

Dne 1. ledna 1884 byla Společnost dráhy císaře Františka Josefa zestátněna a nádraží 

se tak stalo nádražím Císařskokrálovské státní dráhy (k. k. St. B).
63

  

Dosavadní nádraží, které získalo postavení nejdůležitějšího bodu pražské železniční 

sítě,
64

 nestačilo stále sílícímu provozu a v roce 1892 došlo k prvním velkým zásahům, 
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kdy bylo zbouráno skladiště zboží a vznikl tak prostor k rozšíření kolejiště, a to na 

celkem osmnáct dopravních kolejí.
65

 Železniční doprava se těšila stále větší oblibě, 

narůstal počet cestujících a samotná nádražní budova se začala jevit jako 

nedostačující.
66

 Bylo tedy nutné postavit budovu novou. V roce 1898 vypracovalo 

ředitelství státních drah v Praze projekt na celkovou přestavbu nádraží. Na počátku roku 

1899 tento projekt schválilo vídeňské ministerstvo železnic a doporučilo vyhlásit 

veřejnou architektonickou soutěž na novou podobu nádraží.
67

 

Neorenesanční budova Nádraží Františka Josefa sloužila třicet let.
68

V té době nové 

nádraží bylo z architektonického hlediska cenné a z dosavadních pražských nádraží 

nejmodernější.  

Novorenesanční budovu nádraží můžeme dnes už bohužel pozorovat a obdivovat jen 

na dobových fotografiích a kresbách, ale pokud si chceme nyní udělat představu 

o  vzhledu tehdejšího nádraží, může nám jako vzor posloužit restaurace Letenský 

zámeček, která vznikla v Letenských sadech v roce 1863 rovněž ve stylu 

novorenesančním právě podle návrhu architekta Ignáce Ullmanna. Základní diference se 

týká symetrie na straně nádraží a asymetrie na straně restaurační budovy.
69

 

 

5 Secesní fáze 

Nová nádražní budova měla odpovídat svými rozměry a vnitřním uspořádáním všem 

provozním požadavkům, zároveň měla vnější a vnitřní podoba nové budovy, její 

architektura a výzdoba odpovídat evropskému významu hlavního pražského nádraží.
70

 

V roce 1899 byla vyhlášena architektonická soutěž na přestavbu pražského nádraží 

Františka Josefa.
71

 Výběrového řízení se zúčastnili profesoři na pražské 

Uměleckoprůmyslové škole Jiří Stibral a Jan Kotěra, Rudolf Kříženecký, architekt 

Václav Roštlapil a Josef Fanta.
72

 Pražští architekti si mnohokrát stěžovali do Vídně, že 

významné státní zakázky se převážně zadávaly vídeňským architektům, a tak státní 
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správa nejspíš požadavkům architektů vyhověla a oslovila právě pět těchto významných 

architektů.
73

Nejúspěšnější z uchazečů o návrh nové budovy byl architekt Josefa Fanta. 

Jeho návrh spočíval v symetrickém objektu s centrální kupolovitou dvoranou, na který 

navazovala postranní křídla s koncovými věžovitými budovami. Jeho první návrh 

budovy nebyl ještě čistě secesní, ale v první variantě návrhu budovy se nechal 

inspirovat novobarokem a novorenesancí. V průběhu práce na projektu pak došlo ke 

změně stylu a Fanta se pak přiklonil k secesnímu pojetí budovy.
74

 Budova nového 

nádraží na počátku svého vzniku kolísala na rozhraní historismů 19. století a nového 

secesního názoru. 

Stavební práce na nové budově nádraží započaly dne 30. června 1901. Vedoucí 

dohled nad výstavbou budovy měla stavební firma Čeňka Vincence Gregora, spolu 

s dalšími specializovanými firmami a několika umělci.
75

 Výstavba nádraží probíhala 

v letech 1901-1909 za plného provozu, kdy byla postupně bourána stará budova 

a  nahrazována jedna část druhou.
76

 Oproti staré původní budově byla nová budova 

značně prodloužena severním směrem. Dosahovala délky 214 metrů a hloubky 28 

metrů. Dne 30. července 1901 se začalo nejdříve s budováním severní nárožní budovy, 

jejíž dokončení se datuje na rok 1903. Poté byla zbořena část staré budovy a 13. května 

1902 započaly práce na stavbě severního spojovacího křídla.
77

Roku 1903, následovala 

výstavba jižní nárožní budovy a rok později se začalo stavět jižní spojovací křídlo. Jako 

poslední byla budována dvorana, kdy práce pro montování začaly roku 1905, a roku 

1906 začaly práce na stavbě střední nádražní budovy. K definitivnímu zboření původní 

staré nádražní budovy došlo 9. května 1904.
78

Co se týče hmotového a provozního 

konceptu nádraží, není Fantův návrh a projekt zcela originální. Prototypem pro většinu 

nádražních budov na evropském kontinentě ve 2. polovině 19. a začátku 20. století byla 

budova Západního nádraží v Paříži, která se stala jistým vzorem nádražních budov. 

V tomto smyslu koncipoval architekt Josef Fanta nové pražské Hlavní nádraží, kdy 

centrem prostorovým a provozním je monumentální ústřední hala, na vrchu zakončená 

obrovskou konchou, která je krytá průčelím.
79
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Celý objekt nádražní budovy je komponován do pěti jednotek. Skládá se z mohutné 

ústřední budovy, na niž navazují dvě jednotky po obou stranách, jednotky přímo 

sousedící s ústřední budovou jsou výrazně nižší, pouze jednopatrové. Naopak jednotky 

boční opatřené věžemi jsou třípatrové a svou výškou vyvažují rozdíl mezi střední částí 

budovy a křídly. 

5.1 Exteriér 

5.1.1 Centrální část budovy 

Budova nádraží je tvořena centrální dvoranou, na kterou navazují postranní křídla. 

Hlavní budova má podkovitý půdorys.
80

Celému objektu nádraží dominuje střední část, 

která je prolomena velkým segmentovým oknem. Okno je zaskleno katedrálním sklem. 

Průčelí budovy je založeno na motivu brány, kterou po stranách zdobí vysoké pylonové 

věže s výškou 41 metrů. Brána či triumfální oblouk byly tehdy určitou symbolikou, kdy 

nádraží představovalo bránu mezi dneškem a zítřkem.
81

 Směrem ke kolejišti je půlválec 

ústřední budovy členěn pásovou bosáží a řadou protáhlých obdélníkových oken.
82

 

Spodní část průčelí na úrovní přízemí je tvořena pětiosým vchodem. Nad ním je 

vynesena markýza na litinových konzolách. Následuje pás kordonové římsy, na kterém 

je položeno velké segmentové okno osvětlující prostor odjezdové haly. Okenní 

archivolta je zdobena klenáky. V kostře půlkruhového okna byl dříve umístěn velký 

rakouský znak, který byl však roku 1919 odstraněn. Nad archivoltou se stupňovitě 

zvedá vysoký trojúhelníkový štít. Vrchol šítu zdobí sedm cihlových polí. Střední pole 

přesahuje a tvoří dekorativní vrchol. Ten byl původně osazen císařským znakem, dnes 

je erbové pole prázdné. Střední část štítu je zdobena zdvojenými okénky, sousední pole 

jsou zdobena znakem českého království a znakem města Prahy a v krajních polích se 

nacházejí opět sdružená okénka, nad kterými jsou navíc drobné dekorativní kartuše. 

Jednotlivá cihlová pole jsou oddělena vertikálními pásy.
83

 

Na stranách ústřední budovy se vyjímají dvě věže. Fasáda na úrovni přízemí je 

tvořena pásovou rustikou. V přízemí se rovněž nachází dvě pravoúhlá okna a nad nimi 

pak tři drobnější okna, která jsou navíc v bocích obklopena dekorativními konzolami. 

Následuje kordonová římsa mezi úrovní mezaninu a prvního patra.  
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Plocha prvního patra je zdobena oknem, které objímají dvě alegorické sochy. Jde 

o  postavy alegorizující čtyři světadíly. Na severní věži se jedná o postavy Ameriky 

a  Evropy, na jižní věži to jsou postavy Asie a Afriky. Tyto sochy podpírají balkony ve 

druhém patře věží. Plocha prvního patra je vyplněna pásovou rustikou. Autorem figur je 

Ladislav Šaloun. Podle jeho návrhů pracovali na dílech i Josef Pekárek a  Alois 

Folkmann.
84

 

Balkony ve druhém patře navazují na pás kordonové římsy. Plocha patra je 

prolomena vertikálním polem, které je tvořeno pravoúhlým oknem a vchodem na 

balkón. V horní části horizontálního pole, které se už nachází na úrovni třetího patra 

budovy, jsou do polí s alegorickými reliéfy vloženy ciferníky hodin.
85

Severní věž nese 

reliéf Jitřenky (Venuše), jižní reliéf Hypna. Pole na vrcholu zdobí segmentové záklenky 

s maskami, na severní věži maska dne a na jižní věži maska noci. 

Na třetí patro plochy navazují mohutné dvouetážové helmy věží. První etáž je 

tvořena nárožními pilíři, které jsou osazeny sedícími orly. Mezi pilíři je plocha 

prolomena třemi okénky. Druhá etáž věží má oproti první etáži menší průměr a je vyšší. 

Nárožní pilíře jsou zde stylizované do postav atlantů s rozpaženými pažemi, které 

podpírají korunní římsu helmic. Autorem postav na jižní věži je Čeněk Vosmík.
86

Nad 

korunní římsou na úrovni atlantů jsou motivy okřídlených kol, které podpírají na 

vrcholu vsazenou skleněnou báň. Tyto prosklené koule mají symbolizovat zeměkoule.
87

 

Sochy vzbudily ve své době vlnu kritiky, kdy tehdejší puritánská veřejnost 

protestovala proti ztvárnění zcela nahých obrů atlantů a celá budova byla označena za 

nemravnou. Objevil se požadavek, aby byly postavy zahaleny. Tímto případem se 

zabývali na nejvyšších místech, ale jednání bylo zdlouhavé a bezvýsledné. Ministerstvo 

železnic v roce 1900 vyškrtlo atlanty z výzdoby nádraží, ale sochař Stanislav Sucharda 

se ztvárnění atlantů zastal, a tak se tyto sochy staly součástí budovy.
88

 

Boční strany věží na úrovni mezaninu a prvního patra jsou stejně jako čelní strana 

věží tvořeny pásovou rustikou a dvojící oken a trojící malých okének. Plocha prvého 

patra je opět ve shodě s boční stranou věží, kdy je tvořena řídkou pásovou rustikou 
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a  plochým segmentovým oknem. Následuje pás kordonové římsy. Plocha druhého 

a  třetího patra je prolomena ve středu segmentovým polem, kdy na úrovni třetího patra 

se nachází reliéf znázorňující nosiče nákladů kráčejících za okřídleným kolem. 

5.1.2 Severní a jižní křídlo 

Spodní část křídla v úrovni přízemí a mezaninu předstupuje. Fasáda plochy dvou 

křídel je tvořena bosovanou omítkou a velkými segmentovými okny. Pole nad okny 

jsou vyplněna dekorativními maskami alegorizující jednotlivá světová města. Autory 

masek jsou sochaři a štukatéři Metoděj Kocourek, Josef Novák, Jindřich Říha 

a  František Kraumann. 
89

Plochu přízemí korunuje atika. Atika je osazena drobnými 

pilíři zdobené písmenem ,,W“. Původně se zde nacházel nápis ,,FJI“. Tato změna 

nastala v období vzniku Československé republiky a úpravy provedl sochař Josef 

Pekárek. Nakonec je tato předstupující část zastřešena pozvolnou pultovou střechou. 

Plocha prvního patra je tvořena rovněž jako spodní předsunutá část velkými okny. 

Zeď mezi okny je dekorována motivem okřídleného kola.  Nad okny se opět zvedá 

drobná atika, která je osazena pilíři. Křídla prvního patra jsou zastřešena sedlovou 

střechou.
90

 

Jižní křídlo je zrcadlovou kompozicí k severnímu křídlu. Jsou shodně 

architektonicky pojednány.
91

 

5.1.3 Severní koncová budova  

Fasáda severní koncové budovy je šestiosá. Ploše v přízemí dominuje ve středu velký 

průběžný arkýř. Arkýř je tvořen oknem, balkonem a vchodem. Oblouk arkýře lemují 

dekorativní postavy muže a ženy. Mezi postavami je umístěna maska Herma.
92

 Plocha 

přízemí je prolomena dvojící velkých oken, které lemuje těžká štuková bosáž. Nad okny 

se nacházejí dekorativní pole, ve kterých jsou umístěny masky alegorizující města 

Théby, Mykény, Athény a Řím. Následuje kordonová římsa, nad níž se nacházejí čtyři 

oválná okna prvního patra, která jsou v klenácích zdobena maskami lvích hlav. 

Následují drobné balkony na prostých krakorcích. 
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Následuje plocha tvořená okny s rovnými překlady, které mají v suprafenestrách 

dekor s motivem stylizovaného okřídleného kola. V ploše stěny mezi dvěma 

prostředními okny je štukový reliéf mladé dívky stojící na zeměkouli a držící v ruce 

okřídlené kolo. Následuje další plocha oken, která jsou na bočních stranách osazena 

konzolami. Konzolky lemují dekorativní pole, která jsou osazena maskami 

symbolizující šestero činností, například Řemeslo, Umění, Obchod, Průmysl atd. Plocha 

mezi krajními okny je zdobena emblémy. Následuje korunní římsa, která je zdobena 

motivem zubořezu. Nároží zdobí štukové motivy sedících orlů, mezi nimiž se ve středu 

vyjímá štít se středním oválným oknem. Kraje štítu lemují dva malé pilíře osazené 

dekorativními vázami. Plocha štítu je zdobena postavami ženy a muže vztahujícími 

k sobě ruce, mezi kterými se nachází maska se zahalenou tváří. Celý motiv je symbolem 

odloučení. Budova je zastřešená zvalbenou střechou ve středu se světlíkem.
93

 

Na západní stranu se připojuje boční plocha, jejíchž prostor v ploše mezaninu 

a  přízemí vyplňuje malá nárožní stavba. Stěny jsou tvořeny rustikou, velkými 

segmentovými okny a vchodem. Stavbička je zastřešená zvalbenou střechou.
94

 

Severní fasáda je ve středu členěna rizalitem. V jeho spodní části tvoří plochu 

výrazný oblouk, který je složen s vstupu a světlíku. Světlík lemuje květinový dekor, 

motivy okřídleného kola a motivy páva. Následuje trojdílné okno, nad kterým se zvedá 

pás kordonové římsy. Na římsu navazují okénka, jehož klenák je pojednán jako 

dekorativní maska. Plocha rizalitu pokračuje dvojící oken nad sebou, která jsou od sebe 

oddělena dekorativním motivem okřídleného kola. Fasádu této střední části severní 

fasády ukončují dvě malá okna, nad kterými se zvedá korunní římsa se zubořezem. Nad 

římsou se tyčí segmentový štít dekorovaný maskou Herma. 

Boční plochy sousedící s rizalitem jsou v ploše suterénu pročleněny menšími 

segmentovými okny s mříží. Následují velká segmentová okna, nad kterými 

se  nacházejí dekorativní pole s maskami, kdy pravá maska představuje Jih a levá 

Západ. Plochy jsou tvořeny rustikou doplněnou o vegetabilní prvky. Nad pásem 

kordonové římsy je plocha bočních stěn pročleněna segmentovými okny, která mají své 

klenáky osazeny motivy lvích hlav. Nad nimi se zvedá dvojice oken, kde plocha mezi 

okny je vyplněna štukovým reliéfem a plochu uzavírá dvojice malých oken.
95

 Vrchol 

                                                 
93

 SÚRPMO 1972, 32-33. 
94

 SÚRPMO 1972, 30-31. 
95

 SÚRPMO 1972, 42-44. 



23 

 

severní budovy tvoří mohutná věž s balkonem na krakorcích. V bocích věže se vyjímají 

velké ciferníky hodin. Nároží je zdobeno dekorativními vázami a vrchol věží korunuje 

helmice. V případě severní věže je helmice v podobě dvou figur, které si podávají ruce 

přes zeměkouli. Toto ztvárnění je dílem Stanislava Suchardy. 

Jižní plocha severní koncové budovy je tvořena různými typy oken, kdy je první 

patro prolomeno segmentovými okny, druhé patro obdélnými okny, která jsou navíc 

zdobena motivem okřídlených kol. Třetí patro je členěno pěti okny, která jsou zdobena 

maskou Herma.
96

 

Východní fasáda budovy A opakuje schéma členění západní fasády. Do prvního 

patra je pětiosá, výše je pak střední osa restauračního sálu rozdělena na dvě. Okna 

prvního patra jsou segmentová, stejného formátu jako okna prvního patra budovy E. 

Rovněž obdélná okna druhého patra vykazují shodu. Ve třetím patře jsou naproti tomu 

proražena drobnější segmentová okna. Nad korunní římskou najdeme opět při nárožích 

dekor orlů, ve středních dvou osách segmentový štít. Fasády bočních budov jsou tak 

vlastně jednoduššími variantami západních fasád stejných objektů.
97

 

Budovy vyzdobil v letech 1902-1903 Stanislav Sucharda se svým ateliérem. Se svou 

dílnou provedl veškerou kamennou a štukovou výzdobu.
98

Štukatérské práce prováděli 

Alois Folkmann a Jan Jindřich Vorel. 

 

5.1.4 Jižní koncová budova  

Na rozdíl od severní koncové budovy je jižní koncová budova pětiosá a celek plochy 

je výrazně dekorativně střízlivější. Spodní část budovy je kryta pásovou rustikou. 

Střední části fasády dominuje velký portál zdobený stylizovanými vavřínovými 

pletenci. Dveře jsou zdobeny reliéfy a slouží jako vstup do reprezentativním místnostní. 

Boční stěny jsou prolomeny sdruženými okny. Nad okny v úrovni mezaninu jsou 

obdélná dekorativní pole, která jsou vyplněna motivy borovicových haluzí. Následuje 

kordonová římsa, nad níž se ve střední části zvedá stylizovaný parapet okna prvního 

patra. 
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Část plochy prvního patra je tvořena širokými okny, která jsou překlenuta mělkým 

segmentem. Nad okny v dekorativních polích se vyjímají masky, lemované 

vegetabilními motivy. Masky na této koncové budově, oproti severní koncové budově, 

kde masky zosobňují světová města, mají pouze dekorativní význam.
99

  

Druhé patro je tvořeno pravoúhlými okny, nad kterými jsou pole vyplněna motivy 

okřídlených kol. Třetí patro zdobí drobná zdvojená okna, která jsou osazena dekorem 

vegetabilních pletenců, jejichž střed zdobí masky lvích hlav. Plochy mezi okny jsou 

vyplněny emblémy. Následuje římsa, kdy je nároží osazeno motivy sedících orlů. 

Budova je kryta valbovou střechou ve středu se světlíkem.
100

 

Prostor mezi západní a jižní fasádou vyplňuje opět rohová stavbička. Je tvořena 

pásovou bosáží, drobnými ztrojenými obdélnými okny. Dominujícím prvkem je velký 

obloukový portál zdobený stylizovanou dobovou haluzí a vejcovcem, ve středu 

s maskou Herkula.
101

Jižní fasáda je v základním architektonickém členění shodně 

komponována jako severní fasáda severní koncové budovy. I zde se objevuje rizalit. Ve 

spodní části rizalitu je výrazným prvkem vchod s trojúhelníkovým štítem. Boční plochy 

jsou tvořeny malými obdélníkovými okny. Nároží zdobí motivy sedících orlů. Ve štítu 

je zasazena maska Noci. 

Severní fasáda je převážně bez dekoru. V rizalitu fasádu člení obdélná okna, která 

jsou v překladu zdobena motivem okřídleného kola. Okna sousedící s rizalitem jsou 

vložena do dekorativních polí z řezného zdiva.
102

 

Budova je zakončená mohutnou věží, kompozičně shodnou s věží severní. Co se týče 

balkonu, zde se uplatňuje trojdílná kompozice se vstupem uprostřed s obdélnými okny 

po stranách. Následují velké ciferníky hodiny a věž vrcholí helmicí, která je v tomto 

případě v podobě sousoší dvou géniů. Vrchol věže korunuje plastika okřídleného kola. 

Autorem plastik je Čeněk Vosmík.
103
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Průčelí budovy obrácené ke kolejišti je oproti bohatému prostorovému členění 

hlavního průčelí spíše užitkové než dekorativní. Plocha fasády je při pohledu z dálky 

zakrývána mohutnou konstrukcí ocelových hal. Plocha přízemí a mezaninu je členěna 

nekonečnou řadou velkých oken, nad kterými se nacházejí dekory v podobě masek, 

okřídlených kol s vegetabilními pletenci. V přízemí budovy má plocha fasády výraznou 

modrou barvu, kdy spodní část je obložená kachlíky.  

5.2 Interiér 

5.2.1 Centrální dvorana 

Po vstupu cestující uvítala veliká, noblesní a vznosně klenutá vstupní hala.
104

 Jedná 

se o nejrozsáhlejší prostor nádraží, nazývaný též odjezdová dvorana. Prostor je klenut 

žebrovou půlkopulí, která je zdobena bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Je 

tvořena secesními rostlinnými motivy. Plocha haly je tvořena osmi pravidelnými 

oblouky, mezi nimiž jsou vsazeny typizované masky. Stěny jsou děleny kladím. Nad 

římsou se zvedá vždy trojice okének, která jsou oddělena lizénami, ve kterých se 

otevírají niky zdobené alegorickými sochami. Alegorické postavy ve výklencích jsou 

díly různých umělců, a to Ludvíka Wurzela, Josefa Pekárka, Jindřicha Říhy, Antonína 

Štrunce, Aloise Folkmanna, Františka Kraumanna a Jana Jindřicha Vorla.
105

Klenba je 

členěna na pole, jejichž hrany jsou dekorovány vegetabilními copy, a konce těchto polí 

jsou zdobeny vegetabilními pletenci, nad nimiž se zvedá znak. Každý z těchto znaků 

představuje některé z významných evropských měst. Jedná se o 11 znaků, zobrazujících 

města jako je Praha, Paříž, Řím, Londýn, Berlín, Vídeň, Florencie, Moskva a Hamburk. 

Nad vstupy do vedlejších chodeb jsou znaky Nového a Starého Města pražského. 

Vrchol klenby zdobí okulus se secesní mříží a je lemován pásem vegetabilního pletence 

s drobnějším ornamentem vejcovce a listovce. 

Velice výrazným prvkem celého objektů jsou dvě ženské figury nad vstupem do 

podchodu k nástupištím. Mezi postavami se vyjímá kartuše s nápisem ,,Praga mater 

urbium“, tedy Praha matka měst. Po boku kartuše se nacházejí dvě pole vyplněná 

mozaikou z roku 1918. Mozaiková výzdoba připomíná rok, kdy vzniklo samostatné 

Československo a Praha se stala hlavním městem nově vzniklého státu. 
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Celý prostor odjezdové dvorany osvětluje velké okno, které je barevně pojednané 

a  zdobené třemi kartušemi, postavičkami putti a atributů pošty, cestování 

a  architektury. Autory kartuší jsou Josef Fanta a akademický malíř Jakub Obrovský.
106

 

Před velkým oknem se nachází galerie nesená sloupovím. Na ni navazuje valená klenba, 

která je kazetována a jednotlivé kazety vyplněny motivem okřídleného kola. Archivolta 

je zdobena poli, ve kterých se uplatňuje jako hlavní výzdobný prvek opět okřídlené 

kolo. Sochaři František Kraumann, J. Pikart, Šimanovský a malíř Fröhlich jsou autory 

bohaté výzdoby hlavní dvorany.
107

 

Dvorana je doplněna stylovými dřevěnými doplňky a kovovými prvky zábradlí 

a  kandelábrů.
108

Ve vstupní hale se nacházely jízdenkové pokladny, které měly dřevěné 

obložení. Dnes už dvorana neslouží k odbavování cestujících. Od devadesátých let zde 

fungovala Fantova kavárna, nazvaná podle architekta Josefa Fanty. Z důvodu 

restaurátorských prací na centrální dvoraně byla Fantova kavárna zrušena. Na počátku 

minulého roku skončily v centrální dvoraně restaurátorské práce a nyní se jedná 

o  smysluplném využití těchto prostor. 

5.2.2 Severní a jižní spojovací křídlo 

Na centrální dvoranu z obou stran navazují podélná křídla. Ta jsou složena 

z průchozí chodby, na niž se po její délce připojují ostatní prostory. Plocha průchozí 

chodby je osvětlena velkými okny, která jsou oddělena pilíři. Pilíře jsou dekorovány 

secesními motivy a alegorickými maskami. V prostoru se uplatňuje valená klenba. 

V severním křídle se nacházely sociální zařízení, čekárny, bufety a restaurace. 

V koncové budově toho křídla se nachází vysoký sál bývalé restaurace a ve vyšších 

patrech pak byty a kanceláře.  Restaurace ve stanicích mohli cestující využít jako 

prostor, kde si krátili dobu čekání na vlak. Jídelní místnosti se dělily podle vozových 

tříd.
109

 Rozlehlé stanice měly restaurace dvě, a to jednu společnou pro I. a II. třídu 

a  druhou pro III. třídu. Obě restaurace na dnešním Hlavním nádraží byly dokončeny 

v roce 1904.
110

 Vzhledem k jejich architektonickému pojetí a bohaté výzdobě interiéru 

bych ráda těmto dvěma sálům věnovala detailnější popis. 
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5.2.3 Restaurace III. třídy 

Bývalá restaurace III. třídy prochází třemi podlažími. Prostor je rozdělen čtveřicí 

mohutných pilířů na devět klenebních polí, která jsou klenuta valenými klenbami. Pásy 

klenby zdobí vegetabilní pletence a zvířecí motivy. Části pilířů jsou dekorovány 

bohatou štukovou výzdobou a vykládány keramikou. Keramickou výzdobu dodala 

známá domácí rakovnická keramická továrna podle návrhů výtvarníků Beneše 

a  Klusáčka. Boky pilířů zdobí v pestrých barvách alegorické ženské figury ročních 

období a v nižších částech pilířů alegorické postavy Lovu, Rybářství, Polních prací 

a  Hospodářských prací.
111

 Figurální návrhy provedl malíř Karel Klusáček a moderní 

květinové motivy navrhl profesor Uměleckoprůmyslové školy Jan Beneš.
112

 Stěny sálu 

jsou děleny pilastry lemovanými pásy s vegetabilní ornamentikou. Prostor osvětlují dvě 

trojice oken.
113

  

5.2.4 Restaurace I. a II. třídy 

Sál této restaurace je klenut obrovskou valenou klenbou a zasahuje až do výše 

prvního patra. Prostor osvětlují velká okna nad sebou v podélných stěnách prostoru. 

Nad nimi se zvedá šest úzkých polí klenby. Pole klenby jsou oddělena výraznými 

pasy
114

 a jejich patky jsou ozdobeny poli s rostlinným dekorem a maskami 

s královskými korunami. Stěny jsou obloženy světlým dřevem. Nad spodními okny jsou 

pole zdobená vegetabilním dekorem, nad horními okny prvního patra jsou výklenky, 

které jsou osazeny ve středu maskou a festonovými motivy. Nadokenní masky 

představují alegorické masky jednotlivých druhů lidské činnosti, například lékařství 

a  vojenství. Klenba nad těmito horními okny je pročleněna třemi paralelními plochami. 

Obě restaurace patřily v té době k nejfrekventovanějším stravovacím zařízením 

v Praze. Dnes už tyto prostory svému původnímu účelu neslouží. Byly zrušeny 

z důvodu změn stravovacích návyků, kdy se od klasického stravování přešlo k rychlému 

občerstvení. Dalším důvodem zrušení restaurací byl argument, že pokud nebudou ve 

stanicích restaurace, nebudou se v prostorách nádraží zdržovat bezdomovci, opilci 

a  další pofidérní individua. 
115

 Dnes bývalé restaurační prostory slouží jako skladiště. 
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Pravé křídlo bylo tvořeno prostory pro manipulaci se zavazadly a bylo zakončeno 

odjezdovou dvoranou. Ta měla být jakousi zrcadlovou místností restauraci I. a II. třídy. 

Prostor dvorany, který dříve dosahoval až do výše prvního patra, byl v 50. letech 

přestropen. Dolní část v přízemí se tedy snížila a byla podepřena třemi dvojicemi 

sloupů. Naopak v horní části vznikl tzv. kulturní sál. Stěna orientovaná směrem ke 

kolejišti je prolomena středním velkým polem, pod kterým se otevírá průhled do 

podchodu, a  bočními pravoúhlými vstupy a okny, nad kterými se zvedají oválné 

otvory. Stěny jsou zdobeny lisenami s vavřínovými úponkami. Výrazným dekorativním 

prvkem dvorany je parapet středního velkého okna, který je zdoben dvěma figurami 

symbolizujícími Den a Noc ve středu osazeném hodinami.
116

  

5.2.5 Kulturní sál 

V patře tohoto křídla se pak nachází reprezentační neboli kulturní sál. Sál je klenut 

valenou klenbou a osvětlován velkými okny. Prostor nad okny je vyplněn maskami 

a  dekorativními poli se stylizovanými motivy kola a křídel. Západní stěnu (pravá stěna 

při pohledu na čelní stěnu) tvoří okna oddělena lizénami, které jsou zdobené 

a  přecházejí v klenební pásy. Hrany segmentových oken dekorují vegetabilní motivy 

copů. Pětice klenebních polí je pročleněna trojicemi plochých lizénových pásů. 

Východní stěna sálu je tvořena segmentovými a pravoúhlými okny, nad kterými se opět 

tyčí maska obohacená o vegetabilní pletence po stranách. Střední okno této stěny je 

podstatně větší, vložené do lizénového rámu. Nad ním se zdvihá znak Prahy, který 

lemují dvě ženské postavy. 

Čelní strany sálu jsou vždy ve středu tvořeny kruhovým rámem. Uplatňuje se zde 

výzdoba vegetabilní pletenců, motivy zavěšených třapců a štukový reliéf orlů 

s roztaženými křídly. Dnes se v kulturním sále konají nejrůznější společenské akce 

a  mimo jiné přibližně čtyřikrát do roka burzy předmětů s železniční tématikou 

a  s modely.
117

  

V koncové budově se nacházejí provozní místnosti, kanceláře a reprezentační 

místnosti, a to uvítací a císařský salónek, dnes prezidentský salónek. Před vstupem do 

salónku nás uvítá bohatě zdobená chodba. V nice severní stěny se původně nacházela 

socha císaře Františka Josefa I, která byla v roce 1919 odstraněna a nahrazena plastikou 
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Svobody od Pekárka. Stěny jsou zdobeny alegorickými obrazy, klenební pasy 

vegetabilní ornamentikou. Prostor osvětluje skleněný strop ve tvaru osmiboké kupole, 

která je vyplněna barevným dekorativním vzorem. Tento světlík lemují ploché 

konzolové útvary, vegetativní motivy a pás perlovce.   

5.2.6 Přivítací salónek  

Dříve sloužil jako čekárna pro císařskou rodinu. Stěny jsou dekorovány svislými 

ornamentálními motivy, v rozích se nacházejí dekorativní pole s  putti. Vstupní portál je 

zdoben motivem okřídleného kola. Tento prostor nemá přirozené osvětlení. 

5.2.7 Císařský salonek  

Zachovalo se původní dřevěné obložení stěn a pod okny do tohoto celku vložené 

mřížové parapety. Jakási kompoziční centra dřevěného obložení tvořila protějšková 

zrcadla na východní a západní stěně, rám na pozadí císařského křesla na stěně jižní 

a  jeho protějšek v severní stěně, velký vstupní portál, jehož štít se znakem města Prahy 

dosahuje téměř až ke klenbě prostoru. Křídla původních dveří jsou zdobena 

postavičkami putti. Nad pásem dřevěného obložení se zachovaly původní olejové 

nástěnné obrazy Václava Jansy, panorama Hradčan na jižní stěně a obrazy Vyšehradu 

a  Karlštejna na stěně severní. Obrazy Malostranského náměstí a Staroměstského 

náměstí na západní stěně a obrazy Vyšehradu a Karlštejna na stěně severní jsou dílem 

Viktora Strettiho. Prostor je klenut valenou klenbou se štukovou výzdobou. Její kostru 

tvoří vegetabilní úponky, v lunetách oken ve východní a výklenků v západní stěně jsou 

umístěny dvojice putti nesoucí kartuše původně zaplněné iniciálami FJI, odstraněnými 

roku 1919. Zajímavými a hodnotnými doplňky jsou i kovové ozdoby stropu 

a  především původní lustr. 

Počátkem 20. století nastaly změny v provozní funkci reprezentativních prostor, kdy 

s rozpadem monarchie a vznikem československého státu se změnilo jak pojmenování 

salónku, tak i jejich společenský význam. Salon dvorní byl přejmenován na vládní nebo 

prezidentský. S rostoucí leteckou dopravou začala frekvence vysoce postavených hostů 

výrazně klesat a tyto reprezentativní prostory začaly sloužit spíše komerčním účelům. 

I  přes tyto změny si salónky udržují svůj reprezentativní ráz a symbolicky vítají vzácné 

zahraniční osoby. Vládní salónek tak slouží jako zázemí pro významné osobnosti. 

V neposlední řadě tyto místnosti využívají i České dráhy, které v prostorách pořádají 

tiskové konference.  
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Před vstupem do salónku na západní straně nádraží stojí socha sira Nicholase 

Wintona s dětmi. Socha je připomínkou činu, který vykonal sir Nicholas Winton během 

druhé světové války, kdy se mu podařilo zachránit několik set převážně židovských dětí 

před transportem do koncentračních táborů. Postavy sousoší byly vytvořeny podle 

skutečné podoby sira Wintona, vnučky jednoho ze zachráněných dětí a tříletého 

Hansiho, posledního dítěte, které odjelo v posledním transportu.  

Autorem sousoší je venezuelská sochařka Flor Kent, která žije v Londýně. Sousoší 

bylo slavnostně odhaleno v roce 2009 při příležitosti vypravení historického Wintonova 

vlaku z Prahy do Londýna. Tento vlak, zvaný Winton Train, projel přesně stejnou trasu, 

kterou by před sedmdesáti lety absolvovaly děti z posledního transportu. 

Zajímavé je, že po roce 1922 provizorně sídlila v jedné z věží Česká astronomická 

společnost, které však pozorování znemožňoval kouř z lokomotiv, a tak se brzy 

přestěhovala.
118

 

Fantova budova je bohatě zdobena různými znaky měst, motivy okřídlených kol, orlů 

a masek. Právě tyto výtvarné prvky odlišovaly nádraží od jiných veřejných staveb. 

Původně zde neměly chybět ani medailony s portréty vynálezců a zasloužilých drážních 

techniků.
119

 

5.3 Ocelová hala 

Součástí budování nového nádraží byla kromě Fantovy rozlehlé nádražní budovy 

také mohutná ocelová nástupištní hala s obloukovou klenbou o dvou polích.
120

  Místo 

samostatných perónních přístřešků celé kolejiště zastřešovala velkorozponová hala.
121

 

Takový způsob zastřešení nástupišť u nás do té doby nebyl realizován. První stavbou 

tohoto druhu na rakouských železnicích byla nástupištní hala na nádraží v haličském 

Lvově, která se stala vzorem pro řešení haly v Praze.
122

 Soutěž na konstrukční řešení, 

dodávku a montáž haly byla vyhlášena roku 1901. Uchazeči o stavbu nové nástupištní 

haly byly strojírny Breitfeld, Daněk a spol. v Karlíně, Vítkovické železárny, Ignaz 

Grindl ve Vídni, R. Ph. Wagner ve Vídni, společnou nabídku podalo sdružení 

Českomoravská továrna na stroje v Praze, Bratři Prášilové a spol. v Praze, Pražská 
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akciová strojírna, Škodovy závody v Plzni a pražská strojírna Samuela Bondyho. 

V soutěži vyhrála firma Samuela Bondyho, která podala nabídku nejpříznivější.
123

 

Rozpětí oblouků, které přiléhají k přijímací budově, je 33,3 metrů s výškou 18 metrů, 

délka je 235 metrů.
124

 Hala je víc jak z poloviny prosklená. 

 Konstrukce byla vztyčena za nádražní budovou v letech 1905-1906
125

 a navrhli ji 

inženýři J. Marjanko a R. Kornfeld, který po nenadálém Marjankovém skonu práci 

dokončil. Na halu se spotřebovaly dva tisíce tun železa a milion dvě stě tisíc nýtů.
126

 

Hala kryla 4 nástupiště s kolejemi, zavazadlové peróny a dva podzemní podchody, které 

vedly do budovy nádraží se schodišti na nástupiště pro bezpečný nástup, výstup 

a  přestup cestujících.
127

 Jedná se o jedinou nástupištní halu u nás, v zahraničí však byly 

od poloviny 19. století tyto monumentální kovové konstrukce velkých rozponů nad 

nástupišti velmi oblíbené.
128

 

 ,,Charakteristickým dobovým a stylovým motivem je také spojení dekorativní stavby 

budovy nádraží s výrazně technickým elementem ocelových konstrukcí kryjícím 

nástupiště. V rozdílnosti dekorace a konstrukce je tak vyjádřena hra ženských 

a  mužských prvků, která byla pro imaginaci secesní doby tolik přitažlivá. Kovové 

konstrukce peronních hal dotvářejí typický secesní dojem ve spojení prvků slavnostních 

a užitkových. V organickém zakřivení hangárové střechy se projevil smysl secese pro 

dynamičnost.“
129

 

V době svého vzniku bylo nádraží největší a nejrozsáhlejší budovou obrácenou 

průčelím k historickému městu, oddělovalo nová rozvíjející se předměstí a tvořilo tehdy 

výraznou dominantu Prahy.  

Nová budova pražského nádraží podle návrhů Josefa Fanty je příkladem toho, jak 

bravurně zvládl architekt propojit technickou, provozní stránku budovy s výtvarnou. 

Nakonec této kapitoly bych ráda uvedla slova Johna Ruskina, který pokládal nádraží za 

čistě užitkové stavby a odmítal jejich jakoukoliv výzdobu. Naproti tomu byl G. Semper, 
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který soudil, že nádraží jsou sice praktické budovy, ale že jejich účel je nutno 

zviditelňovat monumentálním způsobem.
130
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6 Následující vývojové zlomy 

V roce 1913 mělo nádraží tři nástupiště, která byla s budovou propojena podchody. 

Od roku 1919 se změnil název nádraží z Praha nádraží císaře Františka Josefa, na Praha 

Wilsonovo nádraží.
131

 Sílící počet osobních vlaků vedl k rozhodnutí vyčlenit nákladní 

dopravu z Wilsonova nádraží a přemístit ji do nového nákladního nádraží na 

Žižkově.
132

V roce 1924 bylo vybudováno nástupiště pro plzeňské vlaky a 

v  meziválečné době bylo postaveno ještě nynější čtvrté nástupiště, včetně prodloužení 

obou podchodů, a definitivně dokončeno v roce 1938.
133

 Od roku 1925 se datuje 

elektrifikace nádraží a začíná provoz elektrických lokomotiv. V letech 1926-1929 byly 

elektrifikovány traťové úseky mezi stanicemi Vysočany a Libeň, přes Wilsonovo 

nádraží do Vršovic a na Smíchov. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení životního 

prostředí v okolí velkých nádraží náhradou parních lokomotiv elektrickými.
134

  V roce 

1930 byly probourány tři vchody z ulice do koridoru nižšího severního křídla. Důvodem 

byl velký počet cestujících, kterým již nestačil centrální odjezdový vestibul. V roce 

1940 bylo nádraží opět přejmenováno, a to na Praha hlavní nádraží. Během druhé 

světové války pražské hlavní nádraží oproti Masarykovu nádraží neutrpělo žádné rány. 

Po druhé světové válce se nádraží opět jmenovalo Wilsonovo a po nástupu komunistů 

se v roce 1953 název změnil na Praha hlavní nádraží.
135

 

7 Fáze po roce 1945 

Stejně tak jako původní neorenesanční budova, ani secesní budova nádraží časem 

nestačila stále sílícímu provozu a narůstajícímu počtu cestujících. Budovu tedy bylo 

nutno rozšířit, ale vzhledem k tomu, že se nachází u terénního zlomu, kde bylo místo 

jen na rozšíření kolejiště, bylo velmi obtížné rozhodnout, jakým směrem se bude nová 

přestavba nádraží ubírat.
136

 Hlavní nádraží v Praze se stávalo dlouhá léta terčem 

diskuzí, jak navýšit přepravní kapacitu nádraží jako centrálního pro osobní dopravu.
137
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První návrhy se začaly objevovat v letech 1948-1951, v roce 1956 přišli se svým 

návrhem Josef Danda a Z. Vilímovský, později pak v roce 1961  předložili první 

náměty Josef Danda, Z. Holomáč, J. Reiterman, J. Otrbuba. V roce 1965 se uskutečnila 

veřejná soutěž, kdy mezi vítěznými jmény byli Hornung-Kramár. Ta však neuspěla.
138

 

Návrh spočíval ve vedení jedné ze čtyř magistrál - severojižní magistrály na pilířové 

estakádě nad kolejištěm, kdy se počítalo i se zrušením Fantovy budovy. Návrh se ukázal 

jako nerealizovatelný. V šedesátých letech je však míra automobilové dopravy v Praze 

příliš vysoká a zakrátko se myšlenka magistrály obnovuje. V roce 1967 zasáhla 

magistrála do osudu nádraží, je rozhodnuto vést magistrálu podél jeho průčelí
139

 a park 

rozkládající se před budovou musel zčásti ustoupit stavbě této automobilové 

komunikace. Magistrála tak definitivně oddělila budovu nádraží od města a značně ji 

tak znehodnotila.
140

 Severojižní magistrála nezasáhla jen do osudu Fantovy nádražní 

budovy, ale postupem času přispěla k degradaci celého svého okolí.
141

 

V době, kdy se řešilo rozšíření nádražní budovy a její modernizace, byl vznesen i 

návrh starou secesní Fantovu budova zbořit.
142

 Zájem o vytvoření ústředního nádraží, 

zlepšení železniční a silniční dopravy v centrální části Prahy vedl k různým radikálním 

návrhům. Jedním z nich byla studie navrhující asanaci ploch nádraží Těšnov, Střed 

a  Hlavní a vybudování nového centrálního pražského nádraží. Dalším z návrhů bylo 

rozšíření kolejiště směrem k sadům, kdy by secesní Fantova budova musela ustoupit 

nové výstavbě a tedy opět demolována. Naštěstí se však tyto studie ukázaly jako 

technicky a urbanisticky nerealizovatelné.
143

 Budova se nacházela na velmi výhodném 

místě v centru Prahy a navíc se budova nádraží stala památkově chráněným 

objektem.
144

 Fantova budova tedy měla být zachována a doplněna o novou odbavovací 

halu. Před projektanty tak stál úkol, jak navýšit přepravní kapacitu odbavovací haly 

a  celou přestavbu skloubit s historickou Fantovou budovou, severojižní magistrálou 

a  trasou metra. 
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V roce 1970 inicioval Svaz architektů ve spolupráci s Ministerstvem dopravy 

architektonickou soutěž
145

, ve které uspěl se svým návrhem autorský kolektiv architekta 

Josefa Dandy, Aleny Šrámkové, Jana Šrámka a Jana Bočana ve spolupráci architektů 

Julie Trnkové a Zdeňka Rothbauera a v kooperaci s dalšími specializovanými ústavy 

a  útvary. Realizační projekt vypracoval generální projektant, Státní ústav dopravního 

projektování v Praze (SÚDOP) právě za spolupráce tohoto kolektivu. SÚDOP pak 

jmenoval pro řízení prací na projektu jako hlavního architekta projektu Josefa Dandu 

a hlavního inženýra Františka Bartoše.
146

 

Základními prvky prostorového i provozního řešení se stala dvojpodlažní 

velkoprostorová odbavovací hala. Ta zabírá plochu v úrovní přednádraží památkově 

chráněné Fantovy budovy, pod úrovní magistrály. Do dolní úrovně byla napojena 

stanice metra C Hlavní nádraží. Na střeše haly před průčelím Fantovy budovy vede 

severojižní magistrála a rozkládá se zde i parkoviště. Výstavba nové odbavovací haly 

probíhala v letech 1971 až 1978.
147

 

7.1 Nová odbavovací hala 

7.1.1 Exteriér 

Do odbavovací haly směřujeme přes Vrchlického sady, které z větší části musely 

ustoupit výstavbě moderní odbavovací haly. Zároveň tak vznikl ideální nástupní 

a  výstupní prostor, zbavený dopravního ruchu.
148

Prosklené průčelí o výšce osmi metrů 

a délce 145  metrů je jedinou stěnou odbavovací haly s přirozeným denním osvětlením. 

Hraje v jejím interiéru důležitou roli prostorového a optického spojení haly s parkem. 

Průčelí haly je tvořeno masivními sloupy.
149

 Před ní se nacházejí dvě prosklené 

schodišťové věže. Jsou vysoké patnáct metrů a spojují terasu parkoviště na střeše haly 

s přednádražím. Tyto dvě skleněné věže nejsou v prostoru nádraží jediné. Čtyři další 

věže člení rozsáhly prostor parkovacích ploch zasazených na vrcholu odbavovací haly. 

Ty tu mají funkci spojovacího článku mezi parkovištěm a novou odbavovací halou.  
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Tvar věží navrhl Stanislav Libeňský a Jan Bočan, jejich tvar je odvozen od secesních 

kopulí věží Fantovy budovy.
150

 Vytváří tak jakýsi spojovací vzhledový článek staré 

a  nové budovy nádraží.  

7.1.2 Interiér 

Celková plocha dvoupodlažního prostoru činí 18 200 m
2
.
151

Dolní prostor haly byl 

členěn východy do parku, vstupy do metra s odbavovacími linkami a přístupy 

do  zavazadlové haly. Prostoru dominují masivní sloupy. Čelní strana prostoru byla 

osazena dvěma výraznými bloky jízdenkových pokladen. Ty byly od sebe odděleny 

kovovými příčlemi a zábradlími. Za nimi se nacházel vstup do zavazadlové 

haly.
152

Ostatní služby pro cestující jako jsou umývárny, WC, pošta, celnice, cestovní 

kancelář ČSD, kancelář ČSA, prodejní kiosky novin, tabáku, květin a suvenýrů se 

rozkládaly podél čelních a bočních stěn. Suterén zahrnoval hygienické centrum 

s kadeřnictvím, pedikúrou a veřejnými sprchami.
153

 

Horní patro bylo přístupné centrálním schodištěm s eskalátory. Skládalo se s větší 

odjezdové části s příchodem k nástupištím a zvýšené galerie, na které byla soustředěna 

čekací zóna, opatřená kamennými lavicemi a s výhledem do nižší části odbavovací 

haly.
154

 Dále se zde nacházely umývárny, WC, informační tabule odjezdů a příjezdů, 

informační kancelář, stanoviště policie a první pomoci, banka a směnárna, zastoupení 

cestovní kanceláře Čedok a další prodejní kiosky.
155

 Strop je červený, členěný do kazet, 

v nichž jsou proraženy zářivkové trubice.
156

 Dále k budově patří boční přednádraží, 

která slouží pro příjezd a odjezd taxi a osobních automobilů.
157

 

Odbavovací halu s nástupišti spojuje jeden odjezdový a dva příjezdové podchody. 

V rozšířeném prostoru středního podchodu byl vytvořen velký půlkruhový průhled do 

secesního prostoru původní secesní odjezdové haly. Tím bylo dosaženo optického 

spojení nové odbavovací haly s historickou Fantovou budovou, která se měla stát 
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plnohodnotnou funkční součástí, a proto byla vybudována dvě schodiště z prostoru 

horní haly.
158

 

Konstrukčně je hala řešena jako kombinace ocelové konstrukce s monolitickým 

železobetonem. Povrch v interiéru je tvořen kombinací světlé a tmavé řady žulové 

dlažby. Autorkou návrhu dlažby je architektka Alena Šrámková.
159

Prostor je členěn 

červenými sloupy, stěny haly jsou potaženy keramickými obklady. Autorkou návrhu 

keramických obložených stěn je výtvarnice Helena Samuhelová.
160

 Spojení světlé 

a tmavé žuly pásků dlažby, soklů, keramických obkladů stěn, společně s červenými 

sloupy, stropními panely v horní hale a hnědočervenou bronzovou metalizaci nosníků 

ve vstupní hale vytváří barevné kontrasty prostoru dávající hale nezaměnitelnou 

atmosféru. 
161

Strop je odhalený s viditelnou konstrukcí. Ocelové konstrukce 

prosklených dveří, stěn a zábradlí jsou obloženy nerezovými obklady. 

V takto rozsáhlém prostoru byl velký důraz kladen také na orientaci cestujících 

pomocí světelných informací. Tvarování neonových barevných modulů a grafika 

informačních nápisů jsou prací výtvarníka Jiřího Rathouského.
162

 

Interiér je dílem trojice architektů Jan Šrámek, Jan Bočan a Alena Šrámková 

a  představuje jako celek vrcholnou realizací architektury brutalismu u nás. K zahájení 

provozu odbavovací haly došlo 1. července 1977, celá stavba byla dokončena v roce 

1979.
163

 

7.2 Historická Fantova budova 

Levé křídlo budovy v době realizace nové odbavovací haly zůstalo vymezeno pro 

restaurační provoz. Pravé křídlo, na jehož konci se dříve nacházel menší příjezdový 

vestibul, bylo vymezeno čekárnám. V centrální dvoraně na místě dřívějších 

jízdenkových pokladen měly vzniknout obchody. V 90. letech byl však tento prostor 

přeměněn na Fantovou kavárnu. Restaurační sály v levém křídle byly pronajaty 

obchodníkům a právě křídlo určeno nádražnímu provozu. Zachován zůstal vládní 
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salonek v jižní koncové budově, který je dnes pronajímán k pořádání společenských 

akcí a přibližně dvakrát až třikrát za rok se tu konají komentované prohlídky.
164

 

Následovaly úpravy spojené s provozem metra, kdy byl zřízen bezbariérový přístup 

do odbavovací haly. Dále byla vybudována tři krytá nástupiště mimo nádražní halu, 

jejichž přístřešky mají obloukovitý tvar a korespondují s ocelovou halou.
165

 Později byl 

vybudován nový podchod a zrekonstruována nástupiště. 

8 Fáze 2007-2011 

Technický stav nádraží nebyl na počátku 21. století optimální, a tak si budova 

vyžádala další úpravy a přestavby. V roce 2006 začaly práce na rozsáhlé rekonstrukci 

nádražní budovy podle návrhu architektů Patrika Kotase, Jaroslava Smoly a Karla 

Hájka. Přestavbu provedla italská společnosti Grandi  Stazioni. Společnost byla 

založena s cílem rekonstruovat významná italská nádraží, odtud taky pochází její název. 

Snaží se přispět k renesanci kolejové dopravy jako celku, opuštěné a nevyužívané 

prostory nahradit komerčními. Ty jednak přispějí k ekonomické úspěšnosti projektu 

a  dále omezí zdržování se bezdomovců v prostorách nádraží. Základní koncept se 

skládal se vzájemné kombinace dopravních funkcí, obchodních aktivit a služeb.
166

  

8.1 Odbavovací hala 

Prostory obou podlaží vyčlenili projektanti pro pohyb cestujících a obchodních 

aktivity. Dříve tu byl značně rozšířen stánkový prodej, který nepřispíval celkovému 

dojmu nádraží. Obchodní jednotky jsou dnes umístěny v hale. Mělo tak dojít k oživení 

prostor pomocí umístění atraktivních cílů přímo do budovy nádraží a vytvořit tak 

uživatelsky příjemné, bezpečné a čisté prostředí.  

Do prostoru bývalých úschoven zavazadel v zadní části haly umístili osobní 

pokladny a vytvořili centrum pro obsluhu a odbavení cestujících. Centrum kromě 

prodeje jízdenek poskytuje i širší spektrum komplexních služeb pro cestující 

a  návštěvníky města. Ostatní služby jsou soustředěny jak na bocích haly, tak i v samém 

prostoru. 
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Pevná schodiště byla nahrazena nebo doplněna sestavami pohyblivých ramp 

a  eskalátorů. Součástí přestavby bylo také bezbariérové propojení všech úrovní haly 

pomocí výtahů a ramp. 

8.2 Fantova budova 

Cílem je oživit památkově chráněnou Fantovu budovu a navrátit této stavbě její 

funkční význam. Ztratila jej, když byla nejprve před ní zavedena severojižní magistrála, 

pak vybudována nová odbavovací hala, která soustředila veškeré potřebné prostory pro 

cestující.  

V posledních letech proběhla rozsáhla celková stavební a technologická rekonstrukce 

historické budovy. Byla provedena kompletní rekonstrukce centrální dvorany. Boční 

schodiště vedoucí do odbavovací haly byla nahrazena eskalátory. 

Podle navrhovaných úprav mělo dojít k optimalizaci dosavadního funkčního 

a  prostorového uspořádání budovy. Prostory pro provozy Českých drah byly 

soustředěny do funkčních celků. V koncových budovách se nachází provozní 

a  administrativní zázemí Českých drah.  

Skleněné věže na parkovišti na střeše haly jsou rehabilitovány a opatřeny výtahy, 

které umožňují přímé propojení parkoviště a haly. 

Ve střední části budovy D bylo zrušeno schodiště ke kulturnímu sálu. Do současnosti 

se zachovalo velké množství původních detailů výzdoby veřejných prostor objektů 

nádraží. V provozních prostorech zůstalo kromě původních dispozic, kde byly 

minimálně vestavěny nové příčky, zachováno téměř kompletní vybavení původními 

dveřmi a okny. Prostory Fantovy budovy byly sice degradovány (např. restaurace 

sloužila jako prodejna použitých oděvů), ale nebyly prováděny žádné stavební 

práce.  K narušení původních interiérů tedy naštěstí nedošlo. 

Podle projektů by dále měla být rekonstruována venkovní fasáda historické Fantovy 

budovy. Počítá se také s restaurátorskými pracemi, kdy by měly být obnoveny štukové 

výzdoby interiérů, fasáda, sochařská výzdoba, obrazy ve vládním salonku, původní 

zábradlí u vitrážových oken, keramické mozaikové obklady dveří a oken.
167
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9 Vrchlického sady 

Praha měla dlouhá léta charakter pevnostního města. Císař František Josef I. zrušil 

Prahu jako pevnost v roce 1866, ale v době, kdy bylo budována noblesní 

novorenesanční budova nového nádraží, hradby ještě stále stály. Začaly se bourat až 

v roce 1874 a Praha převzala přilehlé pozemky. Hradby před budovou nádraží se začaly 

bourat až o rok později. Hradby mezi Koňskou a Novou bránou, kterými se vstupovalo 

k nádraží, byly zbořeny na jaře roku 1875. Na jejich místě vzniklo před nádražím 

Františka Josefa rozsáhlé prostranství. Holé, nevzhledné pláně před nádražím se měly 

proměnit v sadový park. 

Vzhled parku navrhl vrchní zahradník František Malý. Park byl tvořen vzrostlými 

okrasnými stromy.
168

Uprostřed parku se rozkládaly květinové záhony, rybníček 

s vodopádem a skalkou, ve kterém byly nejrůznější druhy ryb. V zimě měl rybník 

sloužit jako kluziště.
169

 Tuto kompozici navrhl malíř Bedřich Wachsmann.
170

 

Od roku 1884 se ujal úpravy parku zahradní architekt František Thomayer, který 

navrhl úpravu části poblíž Václavského náměstí. Zde vznikl květinový parter 

s městským znakem. Od roku 1885 byla v parku umístěna Wimmerova kašna od 

sochaře Františka Xavera Lederera, která je nyní umístěná na Uhelném trhu. 

Městský park se stal prostorem, který vytvářel poklidnou, idylickou promenádu, 

naproti od rušné a uspěchané atmosféry většiny velkoměstských nádraží. V roce 1876 

vznikla před výpravní budovou sadová třída, po níž začaly v roce 1897 jezdit 

tramvaje.
171

 

Tehdy se musela ze všech potravin přivezených do Prahy platit potravní daň zvaná 

,,akcíz“. V době, kdy stály hradby, se daň vybírala v městských branách, ale po 

odstranění fortifikace nastal problém, jakým způsobem se bude poplatek vybírat. Byl 

proto postaven dřevěný plot, kterým byl celý sad před nádražím obehnán. Projít se dalo 

jen v místech, kde se nacházely strážní domky, sloužící k výběru potravních daní. 
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Později byl dřevěný plot nahrazen železným plotem na podezdívce. Po zrušení placení 

této daně bylo odstraněno i samotné oplocení sadu před nádražím.
172

 

V roce 1913 byl sad nazván Vrchlického sady po básníku Jaroslavu Vrchlickém. 

Roku 1910 byl do městského parku umístěn pomník botanika Jana Svatopluka 

Presla. Autory pomníku jsou sochař Bohumil Kafka a architekt Josef Gočár. 

V roce 1928 byl naproti vchodu do výpravní budovy slavnostně odhalen bronzový 

pomník amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Autorem díla je čechoamerický 

sochař Albín Polášek. Pomník se zde nacházel do roku 1941, kdy ho Němci odstranili.  

Roku 1960 bylo do parku umístěno sousoší ,,Sbratření“ od sochaře Karla Pokorného. 

Sousoší pak bylo z důvodu stavby severojižní magistrály a nové odbavovací haly 

přemístěno a dodnes se nachází v severní části parku. S výstavbou silniční komunikace 

a nové haly byla zabrána i část Vrchlických sadů. Odbavovací hala ze 70. let 20. století 

se nachází právě na místě bývalého rybníka s vodopádem. 

V této době se opět uvažovalo nad přejmenováním nádraží na Wilsonovo. Náklady 

spojené s přejmenováním byly příliš vysoké, a tak byl nakonec zvolen kompromis. 

Nádraží zůstalo pojmenování Hlavní, ale s doplňkem ,,nádraží prezidenta Wilsona“. Při 

této příležitosti magistrát rozhodl, aby na nádraží byla umístěna busta Woodrowa 

Wilsona. Nakonec se přistoupilo k levnější variantě a místo busty byla na nádraží 

umístěna jen pamětní deska. Ke slavnostnímu odhalení došlo 3. července 1991 za účasti 

velvyslankyně USA Shirley Temple-Blackové.
173

 

Následovaly další stavební zásahy ovlivňující celkový vzhled parku. Je to například 

výstavba dětského hřiště u Opletalovy ulice a umístění prodejních stánků. V části 

směrem k Václavskému náměstí bylo zřízeno parkoviště. 

V roce 2011 se do parku před odbavovací halu vrátila socha amerického prezidenta 

Wilsona.  
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Vrchlického sady ztratily sice svůj idylický ráz, přestaly být reprezentativním 

prostorem, ale zachovaly se relativně celistvé a tvoří zcela ojedinělé prostředí přístupu 

k nádraží a ke stanici metra, která je jeho součástí.
174
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10 Závěr 

Budova Hlavního nádraží v Praze je jedinečnou architektonickou památkou. Budova 

během let prošla několika stavebními fázemi. Pokusila jsem se nastínit její základní 

vývojové zlomy. Nejprve jsem popsala neorenesanční podobu nádraží, která svým 

vzhledem připomínala spíše honosnou vilu či zámek. Po několika letech se však jevila 

již jako nedostačující a i přes svůj noblesní vzhled musela ustoupit nové budově. 

Secesní budova, postavená v letech 1901-1909, musela již po několika málo letech čelit 

různým tlakům, kdy byly vznešeny různé návrhy, které počítaly s úplným zbořením této 

rozlehlé stavby. Do osudu nádraží se zásadně zapsala severojižní magistrála, která 

definitivně oddělila historickou Fantovu budovu od města.  Tato komunikační spojka 

má bohužel devastující vliv na historickou Fantovu budovu. Vnější fasáda historické 

budovy chátrá a je nutná její okamžitá záchrana. 

Zaměřila jsem se na významné prostory budovy a pokusila se popsat jejich interiér. 

Jednotlivé prostory už dávno neslouží původnímu účelu. Centrální dvorana, která dříve 

sloužila k odbavování cestujících, později se zde nacházela kavárna, byla úspěšně 

restaurována a nyní se hledá její smysluplné využití. Bývalé restaurační sály, které 

ve  své době nabízely nejlepší gastronomické zázemí, dnes slouží jako skladiště. 

Kulturní sál je spolu s reprezentativními prostory pronajímán a konají se tu nejrůznější 

společenské akce.  

 Odbavovací hala ze 70. let prošla rozsáhlou revitalizací, která se prozatím jeví jako 

velmi úspěšná. Pražské hlavní nádraží bylo dlouhou dobu nepříliš dobrou vizitkou 

hlavního města Prahy. Prostory se staly cílovým místem okrajových sociálních skupin 

a  někdejší chlouba našich železnic ztratila svoje reprezentativní postavení. Díky 

revitalizaci se prostory zaplnily komerčními objekty, které celý komplex oživily 

a  nádraží se tak zařadilo na úroveň srovnatelnou s evropskými nádražími. 

V současné době má celý komplex Hlavního nádraží v Praze v pronájmu italská 

společnost Grandi Stazioni, která postupně od roku 2003 rekonstruuje celý objekt. 

Stavební práce by měly nadále pokračovat jak v interiéru, tak exteriéru. Ve vnitřních 

prostorách historické budovy byla zatím definitivně dokončena rekonstrukce hlavní 

centrální dvorany a mělo by dojít i na opravu vedlejších spojovacích křídel. Marně se 

čeká i na vnější rekonstrukci pláště Fantovy budovy, která je v současné době 

v dezolátním stavu. 
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Po veškerých stavebních úpravách a přestavbách, ale i díky tomu, že nebyly 

prováděny některé stavební zásahy, představuje budova hlavního nádražní 

architektonický celek zachovaný v poměrně značné úplnosti. 

Z hlediska estetického má architektura přijímací budovy dnešního hlavního nádraží 

zcela jedinečné a nenahraditelné postavení. Zvláště historická Fantova budova, jejíž 

součástí je také ocelová konstrukce zastřešující kolejiště, představují jedno 

z nejvýznamnějších děl české secesní architektury, a je proto nutné zachovat původní 

architektonické prvky jak v exteriéru, tak v interiéru. 

Nádraží v centru města se postupně stává reprezentativním místem, které vítá turisty. 

Rekonstrukce umožní komfortnější cestování včetně nákupního servisu a oživí prostor 

kolem Vrchlického sadů. 
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