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Předmětem projektu je rekonstrukce vnitřních prostor Fantovy budovy na 
pražském hlavním nádraží, modernizace veřejně přístupných prostor i vybudování 
vlastního administrativně-provozního zázemí pro zaměstnance Správy železnic. 
V rámci stavebních prací vzniknou nová propojení jednotlivých pater, bezbariérový 
přístup do všech pater budovy zajistí nové výtahy. V rekonstruovaných prostorách 
vznikne rovněž nové hygienické zázemí pro veřejnost, které bude přístupné 
i z úrovně prvního nástupiště. Kancelářské prostory budou vybaveny pro současné 
potřeby (systémy větrání a vytápění, datové kabeláže pro počítačové sítě a další).

01 — Část prostor Fantovy budovy kolem kavárny už rekonstrukcí prošla a září novotou
02 — Fasáda Fantovy budovy se opravuje v rámci jiného projektu
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POPIS STAVBY

Pražské hlavní nádraží je největší 
osobní stanicí v České republice, 
Fantova budova pochází z počátku 
20. století a patří mezi nemovité 
kulturní památky.

Hlavním cílem tohoto projektu 
je celkové oživení stávajících 
prostor a zajištění jejich maximální 
využitelnosti a účelnosti. Z hlediska 
obsahové náplně stavby se 
předpokládá i komerční využití 
parteru objektu s velkými sály, včetně 
jejich komunikačního propojení 
s novou odbavovací halou a podchody. 
Všechny veřejně přístupné prostory 
budou rekonstruovány s maximální 
snahou přiblížit se jejich původní 
podobě. Pro veřejnost je momentálně 
přístupné první nadzemní podlaží 
Fantovy budovy, které dříve sloužilo 
k odbavování cestujících.



POPIS STAVBY

V současnosti se zde nachází 
kavárna, místa k sezení, přístup 
na 1. nástupiště a k magistrále na 
stanoviště autobusů a parkoviště. 
Tento prostor je součástí 
rekonstrukce, stejně jako zbylá 
podlaží Fantovy budovy. Jedinými 
prostory, které neprojdou kompletní 
rekonstrukcí, jsou kanceláře Drážního 
úřadu v severní věži a dílčí prostory 
v některých částech objektu. 

V případě prostor Drážního úřadu 
proběhnou pouze nezbytné stavební 
úpravy, které však nepovedou 
ke změně komfortu pro jejich 
uživatele. Dojde k rekonstrukcím 
vnitřních rozvodů a stávajícího 
výtahu, stavební zásahy budou také 
v rámci veřejně přístupných prostor. 
Rekonstruovat se nebudou prostory 
v centrální části objektu, které již 

v nedávné době prošly renovací, a to 
bývalé Fantovy kavárny.

Zásadním a největším nedostatkem 
stávajícího dispozičního řešení je 
nedostatečné propojení budovy 
s novou odbavovací halou a podchody, 
které jsou umístěné v suterénní 
úrovni původní budovy. Zásadní pro 
oživení výstavního parteru budovy 
a jeho komerčního využití je znovu 
zpřístupnit ho pro veřejnost. To 
nelze bez vytvoření nových propojení 
mezi parterem budovy a úrovní 
novodobé podzemní haly a podchodů. 
Dále je nutná výměna původních 
nerekonstruovaných vnitřních 
rozvodů elektroinstalace, osvětlení 
a ústředního vytápění.

Objekt Fantovy budovy je v současné 
době bezbariérově přístupný 

pouze v úrovni suterénu, a to 
pouze jako průchozí spojnice mezi 
halou a podchody. Nově navržené 
řešení zásadním způsobem zlepší 
bezbariérovou přístupnost celé 
budovy. V rámci schváleného záměru 
projektu byla pro veřejnost navržena 
dvě nová propojení, spojující prostory 
severního a jižního podchodu s prvním 
podlažím Fantovy budovy (Fantova 
kavárna). V současné době probíhají 
jednání s orgány státní památkové 
péče o možnostech a podmínkách 
realizace těchto propojení. Mají 
být provedena pomocí výtahů, 
doplněných pevnými schodišti. 
Bezbariérově přístupná by pak měla 
být všechna patra ve všech částech 
budovy.
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Stav přípravy / realizace: EIA ZP UR SP VZ ZS UP

– 10/2019 – 01/2021 10/2020 02/2021 06/2023
Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; 
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Název stavby:
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.

Druh stavby:
rekonstrukce výpravní budovy

Místo stavby:
železniční stanice Praha hl. n.

Rozsah stavby:
zastavěná plocha objektu: 5 810 m2

celková užitná plocha stávající: 16 533 m2 

celková užitná plocha nová: 16 581 m2 

Stav realizace:
příprava realizace

Zhotovitel záměru projektu:
SUDOP Praha a.s.

Zhotovitel stavby:
dosud není vybrán

Objednavatel stavby:
Správa železnic, státní organizace

Náklady stavby:
778 992 000 Kč bez DPH

ÚDAJE O STAVBĚ
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Tento leták byl aktualizován v březnu 2020. 
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.


