
Problematika možné zástavby 
Smíchovského nádraží začala být 
nově ověřována v 90. letech 20. 
století. 

1991 

Pro území Smíchova bylo zpraco-
váno paralelně několik studií od 
různých projekčních týmů - Útvar 
hlavního architekta se společností 
VHE architektonická kancelář, DA 
Studio, ateliér GAMA, Nouvel-Cat-
tani. Na základě těchto studií do-
šlo ke shodě na základních princi-
pech přístupu k území Smíchova.

1994

Urbanistická studie Smíchov

Studie stabilizovala a rozpracova-
la do větší podrobnosti řešení do-
hodnuté v předchozích fázích.

2001 -2003

Urbanistická studie Smíchov - jih

Studie řešila oblast nákladového obvo-
du Smíchovského nádraží a oblast ná-
břeží.

Pro území zahrnující stávající nádraží ČD 
bylo konstatováno, že na základě po-
drobnějšího ověření je ve studii navrže-
no jiné funkční uspořádání než v uzem-
ním plánu. Z tohoto důvodu je třeba 
zpracovat novou urbanistickou studii, 
která ověří možnou transformaci nádra-
ží Smíchov.

2005

Společnost Smíchov Station Develo-
pment, která vznikla spojením Čes-
kých drah jakožto vlastníka pozem-
ků a Sekyra Group jakožto develope-
ra území, vyhlásila soutěž pěti týmů 
na vypracování koncepční urbanistic-
ké studie.  

Podrobnější studii zpracovává spo-
lečnost VHE a spol., architektonická 
kancelář.

2008

V rámci pořizování první vlny celoměst-
sky významných změn Územního pla-
nu sídelního útvaru hlavního města Pra-
hy je pořizována změna Z2710/00 pro 
území Prahy 5 (části Hlubočepy a Smí-
chov). Za účelem upřesnění zadáni pro 
toto rozsáhlé území a zapracovaní po-
žadavků vlastníků pozemků a Městské 
části Praha 5 uzavřeli pořizovatel a zpra-
covatel změny dohodu se Smíchov Sta-
tion Development, a.s. o zpracování Ur-
banistické studie Nádraží Smíchov.

2009

Společnost Smíchov Station Develop-
ment rozhoduje o zpracování nového 
koncepční řešení a urbanistické studie 
ateliérem A 69.

2014

Urbanistická studie ateliéru A69 
se stává podkladem pro změnu 
územního plánu č. 2710/00 a v 
květnu 2014 ji schválilo zastupi-
telstvo hl. m. Prahy.

Společnost Smíchov Station Deve-
lopment ve spolupráci s IPR Praha 
vyhlásila soutěž na architektonic-
kou podobu budov v severní části 
území a vyzvala 13 architektonic-
kých českých i zahraničních týmů.

2015

V architektonické soutěži o ná-
vrh budov I. etapy čtvrti Smíchov 
City zvítězil návrh kanceláře Kuba 
& Pilař architekti, jako další spo-
lupracující architekti byli doporu-
čeni Haascookzemmrich STUDIO 
2050, Chalupa architekti + A.L.T. 
Architekti, Lábus – AA – Architek-
tonický ateliér, D3A a Projektil ar-
chitekti.

Výsledky soutěže byly prezento-
vány novému vedení městské čás-
ti Praha 5 a města. 

2016

Architektonické týmy vybrané v 
soutěži spolupracují na přípravě I. 
etapy projektu.

Koná se veřejné diskuzní setkání 
nad projektem Smíchov City – se-
ver.

V tomto roce se očekává podá-
ní žádosti o vydání územního roz-
hodnutí.
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