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                                                                                                           O

Abstrakt

Práce seznamuje s nejdůležitějšími fakty o stavbě vídeňského 

hlavního nádraží, jednoho z největších nádraží v Evropě. Dále přibližuje 

ojedinělost a význam stavby tohoto centrálního nádraží hlavového typu       

a zároveň ukazuje, jak je rozvoj železniční dopravy v dnešní době stále 

důležitější.



                                                                                                           O

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat především panu Häberlingovi, 

členovi týmu kolem hlavního architekta, za odpověď na e-mail ohledně 

designu stavby.

Dále také všem, kteří se zúčastnili mé ankety prostřednictvím 

sociální sítě Facebook, kde jsem se jich tázal, jak jsou se stavbou v jejich 

okolí spokojeni.
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                                                1  Úvod                                              O

„Vídeňské hlavní nádraží, je víc než jen nádraží.“

To hlásá slogan „Wiener Hauptbahnhof ist mehr als ein Bahnhof“, který můžeme 

vidět na všech propagačních materiálech s touto stavbou souvisejících.

Vídeňská nádraží byla vždy roztroušena po celé metropoli a železnice se paprskovitě 

rozbíhala na všechny strany. Pokud jste se tedy chystali vyrazit na západ od Rakouska, 

sloužilo Vám k tomu Západní nádraží, Westbahnhof. Mířila-li Vaše cesta na jih, bylo zde 

ještě  nedávno  Jižní  nádraží,  Südbahnhof.  Veškerá  nádraží  v  historii  vzniklá  byla  jen 

hlavového typu. A jelikož potřeba centralizace vlakové dopravy byla neodkladná, staví se 

zde nyní jedno zcela nové, polyfunkční a hlavně již průjezdné centrální nádraží, které bude 

v celé své rozloze bezbariérově přístupné (priorita rakouských dopravních společností).

Tento ojedinělý projekt stavby železničního nádraží, který v sobě zahrnuje kromě 

samotné  železniční  budovy  s  pěti  nástupišti  impozantní  architektury  také  výstavbu 

kancelářských, komerčních, obytných a dalších polyfunkčních budov v blízkém okolí stanice 

na místě bývalých odstavných kolejí a servisních budov Rakouských spolkových drah ÖBB. 

O dopravu se zajímám již několik let. Do Vídně jezdím často a rád  porovnávám 

úroveň zdejší dopravy s tou naší v Česku. Jednou jsem se však dozvěděl o stavbě tohoto 

nádraží a začal jsem si o tom střádat informace. Tento projekt o rozloze stavební plochy 

109 hektarů se 100 kilometry nově položených kolejí a celkovými náklady pohybujícími se 

kolem hodnoty 4 miliard EUR je natolik velkolepý, že ihned upoutal moji pozornost, a proto 

bych se s Vám v následujících řádcích rád podělil o mé znalosti o stavbě a doufám, že i Vy 

jednou budete toto nádraží rádi využívat.
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 (obr. 2) Město Vídeň (obr. 3)



                                              2  Historie                                              

2.1  První nádraží Süd-/Ostbahnhof (1841–1874)

V roce 1841 v místech, kde bude 

stát  nové  hlavní  nádraží,  byla  otevřena 

2 nádraží hlavového typu. Jedno z nich se 

jmenovalo  Raaber  Bahnhof  dle  jeho 

východního  směru  na  maďarské  město 

Györ  (německy  Raab).  Další  budova 

s kolejemi směřujícími jižním směrem byla 

nazvána  Gloggnitzer  Bahnhof  (pozdější 

Südbahnhof). Obě budovy byly propojeny 

pro umožnění lepšího přestupu cestujícím.

2.2  Druhé nádraží Süd-/Ostbahnhof (1874–1956)

Na  konci  takzvaného  zakladatelského 

období  se  začalo  se  stavbou  nové  budovy 

Südbahnhof  (společně  s  východní  budovou), 

která by byla schopna odbavit více cestujících, 

jelikož poptávka po železniční dopravě v těchto 

letech  stoupala.  Především  měla  být  budova 

více  reprezentativní,  jelikož  se  blížila  světová 

výstava konaná v roce 1873. Do té doby se ale nádraží nestihlo úplně dokončit, a proto 

byli cestující v době výstavy odbavováni za plného stavebního provozu. Budova dokončená 

o  rok  později,  tedy  v  roce  1874,  byla  třikrát  větší.  Bylo  zde  6  kolejí  s  velmi  úzkými 

nástupišti. Nádraží naštěstí přežilo bombardování za 2. světové války bez úhony.
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(obr. 4)

 (obr. 5) Budova nového Südbahnhof

  (obr. 6) Okolí Süd- a Ostbahnhof



                                              2  Historie                                              

2.3   Třetí nádraží Süd-/Ostbahnhof (1956–2009)

Na  začátku  50.  let  přišla  na  řadu 

2. přestavba trvající 6 let. Zde již byla vytvořena 

jedna  společná  budova  na  prostranství 

tehdejšího Ghegaplatz (viz obrázek 6) pro ještě 

jednodušší přestupování a orientaci. Koleje byly 

z obou původních nádraží prodlouženy o několik 

metrů tak, aby tedy zasahovaly až k této nové 

nádražní budově (viz obr. 7). V úrovni ulice byla 

nástupiště pro regionální i dálkovou dopravu, v podzemním podlaží pak 2 platformy pro 

městskou  a  příměstskou  železnici  S-Bahn. 

V  roce  1978  sem ještě  přibylo  nástupiště 

pro místní metro zvané U-bahn (linka U1 – 

stanice  Südtirolerplatz).  Za  vzniku  tohoto 

nádraží byla železnice elektrifikována. Toto 

prostorné  nádraží  sloužilo  Vídeňanům 

až donedávna. V roce 2009 bylo uzavřeno 

z  důvodu již  třetí  přestavby.  Poslední  vlak 

odtud  vyrazil  12.  prosince  toho  roku 

a nádraží se tak stalo nedostupným na 3 celé roky. Veškeré spoje byly přesměrovány 

na nedaleké menší nádraží Meidling (případně na Praterstern). Kompletní demolice všeho, 

co patřilo široko daleko k tomuto nádraží, byla zahájena až 4. ledna 2010.

90 % veškerého demoličního 

materiálu o velikosti 225 000 

m3 (včetně 80 000 m3 betonu) 

bylo  recyklováno  a  další 

materiál  byl  přepravován 

po železnici.  K  tomu sloužila 

jedna  zachovalá  kolejnice 

uprostřed  staveniště  sloužící 

zároveň pro průjezd osobních 

vlaků na provizorní nádraží.
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 (obr. 7) Budova Südbahnhof

   (obr. 8) Hlavní hala nádraží

  (obr. 9) Pohled na staveniště z věže Bahnorama



                                         3  Nové nádraží                                          

3.1   Vznik plánů a kdo za nimi stál

První sny o centrálním nádraží ve Vídni se zrodily již v 2. polovině 19. století, ale 

z  důvodů velkých nákladů byla realizace stále odkládána. V roce 1995 bylo vyhlášeno 

výběrové řízení na nejlepší projekt centrálního nádraží. Ten vítězný se nezdařil mimo jiné 

také díky velkým nákladům (architekt Theo Hotz).

Až rok 2003 znamenal konečné rozhodnutí. Město Vídeň a Rakouské spolkové dráhy 

ÖBB se dohodly na společné realizaci projektu průjezdného hlavního nádraží a výstavby 

nové městské čtvrti v oblasti starých odstavných kolejí a zázemí drah. Pro představu zde 

vznikne 5 000 bytových jednotek pro více než 13 000 osob a osmihektarový park.

Za vznikem projektu stojí tři architekti: Albert Wimmer (zabývající se již přes 30 let 

architekturou  urbanizovaného  prostředí),  Ernst  Hoffmann  (kromě  tohoto  nádraží  se 

v  současnosti  zaměřuje i  na výškové budovy v  dunajských metropolích)  a Theo Hotz, 

švýcarský architekt stojící za několika světoznámými projekty. Jeho projekty mají často 

prototypní charakter. „Jsou soudobé, moderní, ale nikdy módní“ říká. On je tedy hlavním 

autorem designu zastřešení nástupišť vídeňského hlavního nádraží.
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 (obr. 10) Vizualizace nástupišť a jejich okolí



                                         3  Nové nádraží                                          

3.2   Architektura – design hlavní budovy

Věc, která návštěvníka upoutá nejdříve a která si zaslouží svůj vlastní odstavec, je 

střecha  nástupišť.  Na  14  těchto  kosočtverců  pokrývajících  plochu  25  000  m2 bude 

zapotřebí  cca  4  700  tun  oceli. 

Jeden díl  je dlouhý neuvěřitelných 

72  metrů  a  je  podpírán  na  obou 

koncích  dvojitým  sloupem. 

Uprostřed  kosočtvercového  dílu  je 

prosklený  otvor  umožňující  průnik 

denního  světla  na  nástupištní 

hrany. Od úrovně nástupiště stoupá 

střecha  do  výšky  až  15  metrů. 

Na východní straně jsou nástupiště pokryta už jen jednolitou střechou (dalších 11 000 m2).

Mně  osobně  tato  střecha 

připomíná vlnící se hřívy několika 

koní,  kteří  spolu  závodí.  Dle 

autora designu střechy tento tvar 

odkazuje právě na rychlost vlaků 

a dopravy vůbec, jež přinese toto 

nové  nádraží  do  rakouské 

metropole. Navíc přece  dávným 

předchůdcem  vlaků  byl  povoz 

tažený právě koňmi.
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 (obr. 11) Pohled na nástupiště

 (obr. 12) Vizualizace střechy nástupišť

  (obr. 13) Zadní část nástupiště



                                         3  Nové nádraží                                          

3.3   Projekt v číslech, časová osa

                                         Celková rozloha   109 ha (50 ha je dopravní část)

                      Odhadované celkové náklady   4 miliardy EUR (cca 100 mld. CZK) *

                               Nově položených kolejí   100 km

                           Nově položených výhybek   300

                                  Protihlukových bariér   8 km

                  Zastřešených nástupištních hran   10

                           Průměrná šířka nástupiště   12,10 m

                            Odbavených vlaků denně   až 1 000

                     Odbavených cestujících denně   až 145 000

                                        Parkovacích míst   630 (+ 1150 míst pro kola)

              Nově vzniklých cyklistických stezek   8,8 km

                   Nově vzniklých pracovních míst   téměř 20 000

* např.: 660 milionů EUR od ÖBB, 850 mil. EUR z městského rozpočtu, 60 milionů - Evropské dotace 

(program CENTROPE) nebo od investorů Erste Group a Wohnfonds-Wien (fond pro výstavbu bytů). 

10

(obr. 14) Časová osa



                                         3  Nové nádraží                                          

3.4   Koncepce

Vytvořením průjezdného 

nádraží vznikne  ve Vídni velmi 

důležitý  dopravní  uzel  hned 

několika  hlavních  evropských 

vlakových  koridorů.  Město  se 

tak zase o kousek přiblíží těm 

ostatním evropským a hranice 

mezi  nimi  postupně  zmizí. 

Těmi  hlavními  koridory  jsou 

tzv.  TEN-Korridore  (Trans-

European  Networks).  Jde 

o  další  program  EU,  což 

ukazuje,  proč  sem  plynou 

peníze i z jejích fondů. Cílem je 

tedy  propojit  evropské 

metropole  a  ulehčit  pohyb 

osob, zboží, kapitálu a služeb, 

jak  ukládá  Jednotný  evropský 

akt. Tyto koridory jsou tři. TEN 17 vedoucí z Paříže přes Stuttgart a Vídeň  do Bratislavy, 

TEN 22 z Athén či Konstance přes Budapešť, Vídeň, Brno, Prahu až  do Drážďan nebo 

Norimberku a poslední TEN 23 propojuje Gdaňsk, Varšavu a Brno zároveň s Bratislavou 

a bude v budoucnosti pokračovat až do Boloně a Terstu.

Velkou  výhodou  může  být  stavba  například  pro  obyvatele  Lince,  kteří  budou 

cestovat  na  vídeňské  letiště  Schwechat.  Současné  vlaky  z  tohoto  směru  totiž  přijíždí 

na Westbahnhof. Odtud se musí cestující složitě dostávat pomocí MHD skoro na druhou 

stranu města na nádraží Wien Mitte, odkud pokračuje letištní vlak CAT (city airport train) 

nebo příměstská železnice S-bahn. Je zde i možnost jet přímo autobusem, ale ani jedna 

z variant není tak lákavá, jako jet na letiště bez přestupů, což umožní právě průjezdné 

nádraží. V obou původních možnostech je navíc potřeba přikoupit ve městě další jízdenky. 

Jízdní doba  konkrétního spojení by se tak měla snížit z 2,5 hodiny až na 75 minut. K tomu 

je ale nutné i včasné dokončení rozšíření západní železnice (Westbahnstrecke*).
* (  http://de.wikipedia.org/wiki/Westbahnstrecke)  
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 (obr. 15) Mapa evropských koridorů

http://de.wikipedia.org/wiki/Westbahnstrecke


                                         3  Nové nádraží                                          

Jednoduchost  v  přestupování  a  orientaci  spočívá  v  rozvržení  nástupišť.  Jedno 

nástupiště je podzemní (1. a 2. kolej) a slouží pro linky městské železnice S-bahn (linky 

S1, S2, …). Koleje 3 a 4 (na obrázku to jsou první dvě napravo) jsou pro linky S-bahnu 

obsluhující vzdálenější oblasti za hranicemi města. Délka tohoto 1. venkovního nástupiště 

je 340 metrů. Z nástupiště o délce 420 metrů s kolejemi 5 a 6 odjíždí vlaky směřující 

převážně  západním  směrem.  7.  a  8.  kolej  je  pro  vlaky  jedoucí  na  jih.  Délka  tohoto 

nástupiště je 450 metrů. Cestující mířící na východ využijí koleje 9 a 10.  Délka nástupištní 

hrany je rovněž 450 metrů. Poslední nástupiště s kolejemi 11 a 12 slouží k odbavení vlaků 

jedoucích na sever. Mezi 8. a 9. kolejí je jedna neoznačená, která bude sloužit pro průjezd 

nákladních vlaků. Stejný účel má i pomyslná 13. kolej (na obrázku úplně vlevo).

Jelikož  koleje  1-2  nejsou  v  prostoru  venkovních  nástupišť,  důraz  se  kladl 

i na propojení těchto podzemních kolejí, což platí i pro metro, s ostatními kolejemi nahoře 

nebo s MHD na povrchu. Na dalším obrázku je vidět průřez celou stavbou a jak jsou 

jednotlivé dopravní prostředky propojeny. Všude se dá tedy přejít takzvaně suchou nohou.
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  (obr. 16) Průřez nástupištní halou

 (obr. 17) Průřez komplexem budov nádraží



                                    4  Návaznost dopravy                                    

Mohlo by se zdát, že takto velká stavba by mohla znemožnit přímou cestu z jedné 

městské  čtvrti  do  druhé,  a  že  by  se  musela  objíždět.  Aby  k  tomu  nedošlo,  bylo 

pod kolejištěm vytvořeno pět  nových  podjezdů pro  automobily  i  s  podchody pro  pěší 

(viz  obrázek).  Tým  kolem  projektu 

nezapomněl ani na MHD, která bude 

těchto  zkratek  cíleně  využívat. 

Pro lepší  návaznost  na nádraží  byla 

například změněna  linka 69A tak, aby 

obsloužila všechny vstupy do budovy 

a zároveň bude projíždět přes novou 

čtvrť.  Rovněž  tramvajová  linka  D, 

která  měla  bývalou  konečnou stanici 

na rohu původního Südbahnhof, byla 

prodloužena  až  na  jižní  okraj  nové 

čtvrti. Linka bude pod nádražím také 

projíždět, a tudíž bude moci posloužit 

dalším cestujícím. Díky této stavbě se 

plánuje i  prodloužení  linky metra  U2 

jižním  směrem  ze  stávající  konečné 

Karlsplatz. Ale několika dalším linkám, 

které  měly  již  v  minulosti  zastávku 

před  bývalým  nádražím,  zůstávají 

stanice  na  stejném  místě.  Zastávky 

a celý prostor před budovou byl pouze 

rekonstruován (viz linky v horní části 

plánku).  Nedaleko  bylo  také  nově 

vybudováno  autobusové  nádraží 

umožňující  lepší  návaznost  regionální 

dopravy  na  dálkovou  vlakovou 

dopravu.  Všechny  tyto  změny  také 

povedou k tomu, že více než 100 000 

obyvatel  bude mít  nyní  lepší  spojení 

s  centrem  města  a  ještě  většímu  počtu  lidí  to  umožní  rychlejší  a  pohodlnější  cestu 

například do místa jejich pracoviště,  jestliže dojíždějí  z  okrajových částí  města vlakem 

a pak přesedají na městskou hromadnou dopravu směřující do centra.
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(obr. 18) Plánek 
řešení dopravní 
návaznosti na nádraží



                             5  Dopad na okolí a společnost                            

5.1   Životní prostředí

Testy dopadu na životní prostředí začaly již na konci roku 2007 a trvaly 12 měsíců. 

Testovaly se hlavní tři oblasti: železnice, obytná zóna a silnice. Zkoumalo se znečištění 

ovzduší a spodních vod, hluk (v souvislosti s tím bude vybudováno 8 km protihlukových 

stěn)  nebo  například  zastínění.  Na  splnění  těchto  podmínek  kladlo  město  velký  důraz 

a do testování byla zapojena i veřejnost, což je známkou toho, že se tento projekt opravdu 

snaží být co nejvíce šetrný ke svému okolí.

Ekologie je v dopravě velmi důležitá, a proto i Spolkové dráhy ÖBB dbaly na to, aby 

veškeré práce na projektu byly „zelené“. 90 % demoličního materiálu bylo recyklováno. 

Materiál  se  odkládal  v  areálu  a  následně  byl  zase  využíván,  nepoužitelný  se  odvážel 

vlakem. To také znamená, že se zásadně minimalizovala doprava na staveniště a životní 

prostředí  bylo  hodně  ušetřeno  emisních  plynů  z  nákladních  vozidel.  Motorové  stroje 

používané na stavbě, které by také mohy přispět určitým procentem ke znečištění blízkého 

okolí, jsou vybaveny systémem filtrů na čištění prachových částic.

Mimo jiné budou i samotné budovy velmi eko-efektivní. Budou využívat například 

geotermální energii. Nezapomnělo se ani na zelené plochy kolem nádraží (osmihektarový 

park uprostřed nové městské čtvrti). A co je nejdůležitější - právě vlaky jsou až desetkrát 

ekologičtější  než  automobily.  To  je  také  důvod,  proč  se  na  tento  projekt  klade  tak 

obrovský důraz. V dnešní době je v dopravě potřeba začít se orientovat na více ekologické 

možnosti  přepravy  jako  jsou  právě  vlaky,  pokud  se  jedná  o  delší  cesty,  a  městská 

hromadná doprava v rámci města a okolí. Vídeň, i Rakousko obecně, si na tom hodně 

zakládá,  a  proto  se  snaží  vláda  společně  s  městskými 

radami přesvědčit  obyvatele Rakouska, že nechat občas 

auto  doma  a  využít  jiné  prostředky,  může  být  nejen 

ekologičtější, ale i levnější, a co se týče Rakouska i velmi 

pohodlné! O kolik se zlepší ovzduší ve Vídni po otevření 

nádraží, se teprve ukáže, ale snaha orientovat obyvatele 

města na MHD se již vyplatila. Je prokazatelné, že každým 

rokem přibývá  cestujících  s  „Wiener  Linien“  (DP  města 

Vídeň).  Doufejme,  že  nové  centrální  nádraží  přesvědčí  po  prosincovém otevření  další 

obyvatele nechat doma auto a jezdit do práce raději vlakem.
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                             5  Dopad na okolí a společnost                            

5.2   Veřejné mínění

Důležitou  součástí  každého  stavebního  projektu  je  také  názor  obyvatel  žijících 

v okolí. Už od počátku plánování byli obyvatelé města informováni o všem, co se bude 

v  jejich  městě  dít.  Asi  nejvýraznějším 

způsobem  prezentace,  která  zároveň 

přesvědčuje  o  důležitosti  stavby,  je 

vyhlídková  věž  Bahnorama,  ze  které  je 

možno  pozorovat,  jak  stavba  pokračuje. 

Tato věž s výškou 66,7 metrů je nejvyšší 

dřevěnou  rozhlednou  v  Evropě.  Jen  aby 

obyvatelé věděli vše potřebné o tom, co se 

kolem nich děje,  byla  postavena tato věž 

s  výstavní  síní  a  informačním  centrem 

v  přízemí  za  4,7  milionu  EUR  (cca  120 

milionů CZK). V prostorách výstavní haly je 

možné prohlédnout  si  vizualizace hlavního 

nádraží, dočíst se mnohé o jeho působnosti 

nebo se podívat na film. U vchodu je také 

možnost  odnést  si  s  sebou  i  několik 

prospektů  s  pádnými  argumenty  pro 

stavbu. To vše je zdarma (kromě návštěvy 

vyhlídkové plošiny). Tato fakta jen dokazují, 

že se tým kolem projektu snaží přesvědčit obyvatele města, že stavba jim nemá život 

znepříjemnit, nýbrž naopak, že pro ně může být do budoucna klíčovou záležitostí při jejich 

cestách jak do práce, tak i na výlety do těch nejvzdálenějších destinací.

O tom, že se lidem stavba líbí a že zájem o informace je veliký, jsem se stihl již 

několikrát  přesvědčit.  Při  mých  návštěvách  informačního  centra  zde  bylo  vždy  několik 

návštěvníků (od otevření již přes 250 000). Všichni s obdivem naslouchali odborníkovi, 

který o stavbě vyprávěl. Nejen z internetu či médií, ale i z vlastní ankety mohu říci, že 

v souvislosti se stavbou převládá drtivá většina názorů od lidí, které stavba zaujala, a kteří 

se těší tak jako já, že ji budou moci už za necelý měsíc využívat. S nějakými překážkami 

během stavby se prý lidé nesetkávají. Vše funguje bez problémů a podle plánu.
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                                                6  Závěr                                             O

Shrnutí

V předchozích řádcích jsme si postupně rozebrali, o jak velký projekt 

jde. O to větší má i význam v budoucnosti dopravy nejen pro Vídeňany či 

Rakušany obecně, ale minimálně i pro celou střední Evropu. Cílem projektu

stavby centrální železniční stanice průjezdného typu bylo hlavně co nejvíce

zjednodušit pohyb osob a přepravu zboží nejen po Rakousku i za cenu velmi 

vysokých  nákladů,  které  se  však  společnosti  za  čas  vrátí,  a  ještě  více

pozdvihnout  už  tak  vysoký  komfort  cestování.  Taková  je  zkrátka

mentalita Rakušanů.

O tom, jak se podařilo realizovat veškeré tyto velkolepé plány, Vám 

povím v únoru, jakmile se stanu jedním z prvních prosincových uživatelů

nově otevřeného vídeňského nádraží.
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