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Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy 
zadal dokument Aktualizace studie Doprav-
ních uzlů Smíchov-2019 jako koncepční studii 
Terminálu Smíchovského nádraží navazující na 
urbanisticko – architektonicko - dopravní Studii 
dopravních uzlů Smíchov. Aktualizace studie 
Dopravních uzlů Smíchov-2019 v sobě zahrnu-
je, rozpracovává a aktualizuje předchozí materi-
ály vzhledem k informacím známým 
k 27.9.2019.

V řešeném území nádraží Praha – Smíchov 
v současnosti probíhá a připravuje se několik 
souběžných investičních akcí. Ambicí projek-
tu je tyto akce zkoordinovat tak, aby vznikl 
funkční dopravní terminál integrující všechna 
média dopravy přítomná v místě. Tím by vznikl 
nejen nejkomplexnější pražský terminál osobní 
dopravy, ale také by se vytvořily předpoklady 
pro transformaci rozvojových ploch a veřejných 
prostorů s nimi souvisejících v moderní měst-
skou čtvrť, organicky navazující na urbanistic-
kou tkáň historického Smíchova.

Studie zároveň slouží jako podklad pro výběr 
projektanta následných projektových fází.
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2019
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Studie dopravních uzlů Smíchov
Území bývalého Smíchovského karga prochá-
zí zásadní proměnou. Ta je šancí pro roz-
šíření Smíchova o moderní část, která zpro-
středkuje srůst s lokalitami, které se dosud
rozvíjely za bariérou kolejiště. A je zároveň 
šancí pro řešení širokého spektra problémů,
které se v tomto místě staly chronickými. 
Jsme rádi, že se našla vůle pozvat k jednání 
všechny podstatné hráče v území a jejich pro-
blémy, požadavky, vize, následné kroky
zkoordinovat tak, aby bylo možné tyto problé-
my řešit.

Současný obraz Smíchova je výsledkem logic-
ké přeměny předměstské krajiny v industriální 
čtvrť. Základním rámcem jsou přírodní danos-
ti, řeka a morfologie terénu. Ty byly určující 
hlavně pro trasování cest, podél kterých se 
vývoj této oblasti odehrával. Pro
úspěšný rozvoj Smíchova byla právě dopravní 
dostupnost výhodou a zároveň limitem. 
V souvislosti s konverzí průmyslového Smí-
chova pominul význam Smíchovského karga. 
Z dřívějšího zdroje se stala bariéra rozvoje, 
jizva v kompaktním městském organizmu. 
Tu by měla zacelit nová městská tkáň s co 
nejpodobnější DNA autentického Smíchova. 
Struktura urbánního implantátu navazuje na 
autentické okolní uliční osy tak, aby srostla 
s původní tkání. Je zde v podstatě jediná nově 
nastavená osa, která nemá precedens. Je to 
přitom osa páteřní. Propojuje dva klíčové pro-
story Smíchov City. Na jejím severním konci 
je to budoucí náměstí Na knížecí,zajišťující 
funkční ale i významové napojení implantátu 

na historickou páteř Smíchova - Nádražní 
ulici. Na opačném, jižním konci, je to budoucí 
Smíchovský terminál, vyživující území energií 
frekventovaného dopravního uzlu.

V současnosti náměstí Na Knížecí, prostorový 
kloub, ze kterého se odkloní nový pěší bulvár 
od Nádražní ulice před průčelím budovy ce-
loměstského významu, neexistuje. Neexistuje 
ani Smíchovský terminál. Pokud se ale začne 
Smíchov City realizovat,
dojde k několika konkrétním akcím. Například; 
zruší se stávající pěší lávka přes kolejiště,
kterou bude nutné nahradit a posílit. Území 
Smíchov City bude nutné napojit kapacitní
propojkou na Městský okruh a bude vhodné 
vybudovat záchytné kapacitní parkoviště.
Změní se charakter ulice Radlická i Nádražní. 
Samotné Smíchovské železniční nádraží
je ve fázi projektové přípravy rekonstrukce a 
přestavby pro napojení na vysokorychlostní 
železniční koridor a S-bahn. Jižní čelo Smí-
chov City bude potřebovat kultivovanější a 
kapacitnější napojení na metro atp.. Smyslem 
a cílem Studie dopravních uzlů je
tyto nezbytné jednotlivosti zachytit, definovat 
a zkoordinovat tak, aby se mohly realizovat 
samostatně, aniž by ztratily návaznosti. Sna-
hou je, aby naopak získaly přidanou hodnotu 
správným zasazením do kontextu celkového 
dění v území.

Sledovaný cíl, tedy uvolnění prostoru Na 
Knížecí pro vznik náměstí s reprezentační 
Městskou budovou a vznik nejkomplexnějšího 

pražského dopravního Terminálu
Smíchov, tak není jedním investičním a reali-
začním aktem, ale výsledkem skládání
jednotlivostí do kompaktního celku. Další 
ambicí studie je dát takto poskládaným
funkčním celkům jasnou identitu. Uspořádat 
prostor Na Knížecí tak, aby se obraz místa
změnil v jasně definované náměstí s důstoj-
ným vyústěním nového pěšího Bulváru. V 
případě Terminálu Smíchov je snahou sjedno-
tit jednotlivé stavby a části terminálu do jasně 
identifikovatelného celku reprezentujícího 
vstup do rozšířeného městského prostoru 
Smíchova, respektive Prahy.

Stejně jako u urbánního implantátu Smíchov 
City je hlavním motivem Studie dopravních
uzlů srůstání, propojování a synergie.

A69 - architekti s. r. o.
9/2019
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dovysvětli

Terminál Smíchov

pražská památková zóna

lokalita města Prahy

CÍL STUDIE

Členové expertní skupiny, která 
se podílela na přípravě studie: 

A69 - architekti s.r.o. 
České dráhy, a.s. 
Dopravní podnik hl. m. Prahy
European Transportation Consultancy, s.r.o. 
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy  
Městská část Praha 5
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, p. o.  
Sekyra Group, a.s.   
Správa železniční dopravní cesty,s.o.
SUDOP PRAHA a.s. 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  

navázat na předchozí Studii dopravních uzlů 
Smíchov a překlopit ji do podrobnější vize 
Terminálu Smíchov

aktualizovat předchozí Studii dopravních uzlů 
zapracováním nových poznatků a požadavků 
vycházejících z projednání s hlavními partici-
panty v území 

podrobněji rozpracovat a prověřit témata, která 
byla identifikovaná jako klíčová pro realizaci 
Terminálu Smíchov

2

3

1

Cílem Aktualizace studie Dopravních uzlů 
Smíchov-2019 je: 
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Rozkošného

Nádražní

Křížová

Dobříšská

Radlická

Strakonická

Císařská louka

Terminál Smíchov

úprava předprostoru

U Královské louky
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U Královské louky

Radlická

Svornosti

Staropramenná

Stroupežnického

Ostrovského

Vltavská

Kotevní

Na Valentice

Pivovarská

J. Plachty

Plzeňská

Za ženským
i dom

ovy

Lidická

Nádražní

Hořejší nábřeží

Štefánikova
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stávající stav

Smíchov City

vybudování terminálu

cílový stav

krok 0

Aktualizace studie Dopravních uzlů Smí-
chov-2019 navazuje na koordinaci vyplývající 
ze širší Studie dopravních uzlů, která definuje 
cílovou vizi a sérii dílčích kroků, které vedou
k jejímu naplnění. Je zřejmé, že proces to 
bude komplikovaný a mnohaletý, a proto aby
nedošlo k zablokování smysluplného a přiro-
zeného rozvoje lokality, lze tuto studii považo-
vat za společnou platformu - dohodu o koneč-
ném obrazu této části Prahy a její funkčnosti. 
K tomuto cíli vedou následné kroky:

koncept řešení

1

2

4

5

3
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stávající stav
V současné době má řešené území 
charakter brownfieldu, jelikož 
severní část železničního karga již 
není využita a skladovací a objekty 
postupně chátrají nebo slouží jako 
dočasné skladovací prostory. Vý-
chodní část kolejiště podél Dobříš-
ské a Radlické je v dnešní době
využita pouze jako rezerva při od-
stávce vlaků společnosti Regiojet. 
Území je neprůchozí bariérou. A to 
jak ve směru východozápadním, 
kde brání propojení Malvazinek a 

Radlic s řekou Vltavou, tak rovněž 
v severojižním směru, kde brání 
průchodu od Náměstí Na
Knížecí na Smíchovské nádraží a do 
Radlic.

1
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krok 0 - výchozí stav
Bude realizováno propojení jižní 
části Smíchov City s dopravním 
systémem městského okruhu v linii 
Dobříšské ulice ve formě nového 
pravého odbočení zaústěného do 
nového kruhového objezdu. Kruho-
vý objezd rozvíjí ostatní připojení do 
lokality jak do severního tak jižního 
směru. Toto propojení je zásadní 
pro budoucí obsluhu a funkčnost 
Autobusového terminálu a parko-
viště P+R. Zároveň s tímto krokem 

bude realizované příčné pěší pro-
pojení prostřednictvím nové lávky. 
Lávka bude propojovat jednotlivá 
nástupiště včetně nově realizova-
ného nástupiště č. 4. Lávka zajistí 
bezbariérový nástup do území Smí-
chov City a dále do území Radlické 
ulice. Je tedy zásadní, aby v její linii 
bylo dosaženo příčné přímé bezba-
riérové propojení Radlická Nádražní 
a mohla být adekvátní náhradou 
stávající bariérové lávky.

3Smíchov City
Zásadní proměna přijde s realizací 
Smíchov City. Jeho nová bloková 
struktura rozvíjí obraz původního 
Smíchova, zajistí příčnou i podél-
nou průchodnost územím a má am-
bice stát se přirozenou součástí této 
nejdynamičtěji rozvíjející se pražské 
čtvrti. Jejím zásadním kompozičním 
prvkem je podélná pěší osa – bul-
vár. Na ni jsou navázána všechna
nová veřejná prostranství. Osa 
propojuje dva zásadní celoměstsky 
významné celky – nové náměstí Na 

Knížecí a Terminál Smíchov. Pro 
život nové čtvrti jsou tato dvě těži-
ště zásadní, stejně jako jejich přímá 
spojnice.

2
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vybudování terminálu cílový stav území
Na úroveň pěší lávky naváže plat-
forma pro autobusový terminál 
překonávající kolejiště i historickou 
odbavovací halu nádraží. Platforma 
bude zastřešená lehkou konstrukcí 
střechy chránící a integrující v sobě 
objekt P+R Dobříšská napojený na 
podchody pod kolejištěm, autobuso-
vý terminál, kolejiště a z něj vedoucí 
vertikální komunikace na lávku, uliční 
předprostor nádraží. Na autobusovou 
platformu bude přesunuto autobu-
sové nádraží z Na knížecí. Na uvol-
něném prostoru Na knížecí proběhne 

přestavba parteru v náměstí s ce-
lospolečensky významnou budovou v 
západním průčelí. Částečné přemís-
tění aktivit autobusového nádraží z 
předprostoru Smíchovského nádraží 
na platformu uvolní přednádraží 
pro jeho přestavbu a reorganizaci 
dopravy. Funkčnost autobusového 
terminálu na platformě je podmíněna 
realizací nového propojení do obou 
směrů Dobříšské ulice prostřednic-
tvím nového přemostění do ulice 
Křížová a rampy do ulice Nádražní, 
resp. Strakonická

Cílem této složité koordinace je 
přispět k zacelení jizvy v organiz-
mu města po nefunkčním kargu a 
nahrazením tkáně s tradiční DNA, 
ale moderními funkcionalitami. 
Přes nyní bariérové území propojit 
oddělené části města. Integrováním 
dopravních médií do jednoho ter-
minálu vytvořit silný generátor pro 
rozvoj přiléhajícího území a zároveň 
uvolnit nyní dopravou spotřebová-
vané plochy pro jejich proměnu v 
živá a důstojná veřejná prostranství. 
Integrováním dopravních médií 

z pohledu uživatele do co nejkom-
fortnějšího celku přispět k zatraktiv-
nění využívání hromadné dopravy v 
neprospěch individuální.

54
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Hlavní nádraží

Smíchovské nádraží

dovysvětli

Benešov
Tábor

České Budějovie

Kolín
Pardubice

Brno

Nymburk
Hradec Králové

Neratovice
Mladá BoleslavKralupy nad Vltavou

Ústí nad Labem

Kladno
Žatec

Rudná
Beroun

Beroun
Plzeň

Vrané nad Vltavou
Týnec nad Sázavou

Mníšek pod Brdy
Dobříš

Strakonice
Davle

Štěchovice

historie 
a stávající stav

Současný obraz Smíchova je výsledkem logic-
ké přeměny předměstské krajiny v industriální 
čtvrť. Základním rámcem jsou přírodní danos-
ti, řeka a morfologie terénu. Ty byly určující 
hlavně pro trasování cest, podél kterých se 
vývoj této oblasti odehrával.

Pro úspěšný rozvoj Smíchova byla právě 
dopravní dostupnost výhodou a zároveň limi-
tem. Širší souvislosti také vytvořily zajímavý 

paradox. Na jih od centra historické Prahy zde 
ústí doprava, která přivádí hlavní směry z jihu 
země, zatím co železniční doprava ústí převáž-
ně ze západu (historicky se nádraží jmenovalo 
západní nádraží - Westbahnhof).

Na dohled Pražského hradu, se tak díky kvalit-
nímu železničnímu napojení rozvíjí významná 
průmyslová čtvrť, především díky Ringhofero-
vým závodům je v průběhu 19. století jednou 
z významných průmyslových oblastí Rakous-
ka-Uherska.

Intenzita vrcholí v období mezi světovými 
válkami a upadá až s příchodem roku 1989, 
kdy se s měnící se politickou situací ČR mění 
rozvojová strategie Prahy a těžko-průmyslový 
areál ustupuje výstavbě nové multifunkční 
čtvrti Nový Anděl. V návaznosti na útlum prů-
myslu upadá zájem i o využívání logistického 
karga napojeného na Buštěhradskou dráhu 
a jižní železniční spoje.

Lokalita se stává typickým bronwfieldem, 
který je postupně zastavován. Smíchov se tak 
na přelomu 20 a 21 století mění na nejdyna-
mičtěji rozvíjející se pražskou lokalitu. Tlak 
na transformaci ploch Smíchovského karga 
je logickým vyústěním zájmu o toto výjimeč-
né území v těsném kontaktu s historickým 
jádrem města.

| 29



nádraží Praha - Smíchov
Nádraží Praha - Smíchov je jedno z význam-
ných nádraží v Praze. V současné době fun-
guje jako důležitý přestupní dopravní prostor 
v rámci osobní přepravy, který používají 
cestující přijíždějící do Prahy z jihu a západu 
země k přestupu na linky MHD – autobusy, 
tramvaje, metro.

Do prostoru Smíchovského nádraží směřují 
železniční spoje od Berouna, Plzně a Kladna 
a autobusová doprava z jihu a západu ve 
směru Beroun, Zbraslav, Dobříš, Štěchovice, 
Sedlčany. Je důležitým přestupním a konco-
vým uzlem, jak pražské integrované dopravy, 
tak dálkových spojů a to jak autobusových, 
tak železničních.

Jeho význam narostl především po realizaci 
stanice metra Smíchovské nádraží, od té doby 
jsou v prostoru dostupné v zásadě všechny 
formy veřejné dopravy, která Praha nabízí. 
Nicméně charakter veřejných prostor neodpo-
vídá významu takového místa.
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historie Smíchovského nádraží
Nádraží zahájilo provoz v roce 1862 pod 
názvem Praha (Česká západní dráha) (podle 
tehdejšího územního uspořádání se ovšem 
nenacházelo v Praze) jako konečná stanice 
České západní dráhy vedoucí z Bavorska přes 
Plzeň na předměstí Prahy.

V roce 1872 se do stanice napojila trať Buš-
těhradské dráhy z Hostivic. V témže roce byla 
dokončena Pražská spojovací dráha, která 
vedla přes vltavský železniční most a stani-
ci Vyšehrad přes dnešní hlavní nádraží do 
Výhybny Hrabovka. Tato dráha se až do roku 
1888 používala pouze pro nákladní dopravu.

V roce 1873 byla uvedena do provozu trať 
Pražsko-duchcovské dráhy z Mostu přes 
dnešní Rudnou u Prahy. Od roku 1895 se sta-
nice nazývala Smíchov, v letech 1909 až 1920 
pak Smíchov státní nádraží. Mnoho desítek 
let bylo nádraží známé jako nádraží Západní 
dráhy nebo krátce Západní nádraží. Takto byly 
označeny i zastávky pražské městské dopravy.

Původní odbavovací budova z 19. století leže-
la severněji. V letech 1953 až 1956 byla zbo-
řena a nahrazena funkcionalistickou budovou, 
kterou navrhli architekti Jan Zázvorka starší 
a Jan Žák. Výrazný prvek výzdoby odbavovací 
haly tvoří budovatelská freska Richarda Wie-
snera. Dalších úprav se nádraží dočkalo roku 
1985 při napojení na Pražské metro.

1840-1843
stabilní katastr

1920 - 1924
Výškopisný plán hlavního města Prahy 
s okolím

1938
Orientační plán hlavního města Prahy
s okolím

1975
Černobíle ortofoto

1988-89
Černobíle ortofoto

1996
Barevné ortofoto

1944
Plán Prahy

1945
Černobíle ortofoto

1953
Černobíle ortofoto
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stávající stav

Nádražní ulice, která je v tomto prostoru 
defacto přednádražním prostorem je pouze 
nepřehledným místem s převažujícím do-
pravním charakterem. Série podélných bariér 
v podobě dopravních linií, zábradlí, opěrných 
stěn, ramp a neprostupných záhonů omezuje 
prostupnost a orientaci. Místo je významně 
ovlivněno množstvím ploch odstavů autobu-
sů, které zabírají možná 70% ploch veřejného 
prostranství.

Vazby mezi metrem, autobusy a tramvajemi 
jsou nečitelné a nelogické. Vstup do nádražní 
haly je téměř uzavřen nánosem nesourodého 
shluku obchodních stánků, které jsou vizuální 
i faktickou bariérou v průchodu územím.

V návaznosti na odstavy autobusů je místo 
neprůchodné a doprovází je mnoho rezidu-
álních ploch s výsadbou stromů, které však 
nemají pobytový charakter. Zcela chybí roz-
ptylové a odpočinkové plochy.

34 |



1

4

7

2

5

8

3

6

9

| 35



zm
ěny; úpravy

w
w

w
.geoportalpraha.cz, ©

 Institut plánování a rozvoje hl. m
. P

rahy, stránka vytvořena: 23.11.2017 15:28:29
0

150
300

m

0 150 300 m

zm
ěny; úpravy

w
w

w
.geoportalpraha.cz, ©

 Institut plánování a rozvoje hl. m
. P

rahy, stránka vytvořena: 23.11.2017 15:29:21
0

150
300

m

0 150 300 m 

územní plán



zm
ěny; úpravy

w
w

w
.geoportalpraha.cz, ©

 Institut plánování a rozvoje hl. m
. P

rahy, stránka vytvořena: 23.11.2017 15:28:29
0

150
300

m

0 150 300 m

zm
ěny; úpravy

w
w

w
.geoportalpraha.cz, ©

 Institut plánování a rozvoje hl. m
. P

rahy, stránka vytvořena: 23.11.2017 15:29:21
0

150
300

m

| 37



ČR včetně státem ovládaných subjektů

Hl.m. Praha včetně jím ovládaných subjektů

Kraje ČŘ mimo hl.m. Prahu včetně jimi ovládaných subjektů

podílnictví dvou a více subjektů různých skupin

Tuzemské fyzické osoby

zbývající tuzemnské právnické osoby

Zjištěné a zařazené zahrajiční subjekty
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úroveň nástupišť příměstských
a dálkových autobusů

úroveň vlakových nástupišť

úroveň metra

úroveň předprostoru, 
nástupišť autobusů MHD, 
tramvaje a P+R/B+R

uspořádání terminálu
5NP I

2NP I

1PP I

1NP I

Uspořádání Terminálu Smíchov zhodnocuje 
přírodní danosti terénního reliéfu a také zavr-
šuje trend vrstvení funkcí do výškových úrovní. 
Na historickou nivelitu Nádražní ulice navázaly 
nádražní podchody ke zvýšeným perónům. 
Metro bylo hloubeno pod Nádražní ulicí tak, 
aby poskytlo co nejkratší spojení s nádražím 
a zprostředkovalo spojení tramvajových refýží 
podchodem. Jižní portál tunelu Mrázovka svádí 
provoz z Dobříšské pod vyústění Radlického 
údolí na Smíchov, na které výškově navazuje 
lávka překonávající kolejiště Smíchovského 
nádraží. To je i úroveň, na kterou je navrženo 
jižní ukončení páteřního Bulváru Smíchov City. 
A na něj navazují nástupiště navrhované au-
tobusové platformy Terminálu. Tato platforma 
je pak napojena na magistrálu přemostěním 
nad portálem tunelu Mrázovka. Toto vrstvení 
nad sebe umožňuje zkracovat pěší přechody 
mezi jednotlivými dopravními médii, ale hlavně 
významně šetří potřebné plochy v území, které 
je centrální a jeho atraktivita resp. cena tomu 
odpovídá.

 

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I
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1pp I úroveň ochozu metra

objekt metra

společné garáže nové administrativní budovy a jižního klřídla

propojení s historickou výpravní budovou

novostavba jižního křídla

nový výtahpůvodní objekt "prodejny koberců"

vertikální komunikace propojující veškeré úrovně terminálu

Metro je hloubeno mělce pod Nádražní ulicí. 
V podstatě má dvě úrovně; úroveň podchodů 
navazujících na ochoz a úroveň nástupiště. 
Tyto úrovně jsou prostorově propojené ve 
velkorysé hale. Na úroveň podchodů navazu-
je první podzemní podlaží objektu retailové 
budovy realizované v místě stávajícího jižního 
křídla Smíchovského nádraží. V místě ochozu 
se tato budova a její vertikální komunikace 
propojují s vestibulem metra. Bezbariérové 
napojení ochozu a nástupiště je řešeno přida-
ným solitérním výtahem. Tento výtah a výtahy 
retailové budovy nahrazují stávající opatření 
pro bezbariérovou dostupnost formou přida-
ných plošin na schodiště.   

 

metro
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Zličín

Černý most

ochoz metra

nástupiště metra
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objekt metra

společné garáže nové administrativní budovy a jižního klřídla

propojení s historickou výpravní budovou

novostavba jižního křídla
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vertikální komunikace propojující veškeré úrovně terminálu
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1np I úroveň předprostoru nádraží, ulice Nádražní a podchodů pod kolejištěm

nové napojení Nádražní Strakonická

upravený prostor Nádražní ulice

přesun terminálu MHD

nové napojení Terminálu Smíchov

prodloužené podchody do P + R

P + R

nová administrativní budova historická výpravní budova

vertikální komunikace lávkynovostavba jižního křídla
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bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky
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Lihovar

Anděl

tramvaje

autobusy mhd

B + R

B + R

Úroveň Nádražní ulice je věnována tramvajím, 
autobusům MHD, K+R, B+R. Na její nivelitu 
navazují podchody pod kolejištěm Smíchov-
ského nádraží prodloužené o nové, 4. nástu-
piště a ústící na spodní úroveň objektu P+R 
u Dobříšské ulice. Po rekonstrukci budou 
bezbariérové. Na Nádražní ulici také ústí lávka 
propojující ji s páteřním Bulvárem Smíchov 
City. Díky širším dopravním opatřením bude 
předprostor nádraží zklidněný a bezpečnější 
pro pohyb chodců.
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2np I úroveň vlakových nástupišť
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vertikální komunikace do Nádražní ulice

metro
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tram, bus | městský I , p+r, b+r
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bus | příměstský I , bus | dálkový I
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Plzeň

Hlavní nádraží

vysokorychlostní vlaky

vlaky

Kolejiště včetně nástupišť Smíchovského 
nádraží projde rekonstrukcí a výstavbou 4. 
nástupiště. Naopak bude zrušena jižní hlavo-
vá kolej, která poskytne prostor vybudování 
rampy pro nájezd autobusů z Nádražní ulice 
na autobusovou platformu. Nástupiště budou 
obsloužena bezbariérovými napojeními na 
podchody a nově i na lávku. V rámci výstavby 
autobusové platformy bude kolejiště přestře-
šeno novou střechou nahrazující z větší části 
stávající přístřešky. Na 1. nástupiště budou 
navazovat komerční plochy 1.NP retailové 
budovy.

Na této nivelitě je také vedena silniční přípoj-
ka na pravém odbočení z městského okruhu 
přivádějící dopravu do Smíchov City od jihu 
průjezdem objektem P+R Terminálu a také 
autobusy na platformu.
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5np I úroveň autobusových nástupišť příměstské a dálkové dopravy
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10.00
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nástupní zastávka dálkové dopravy

nové propojení na ul. Dobříšskou a Radlickou

nové napojení do ul. Nádražní (směr Lihovar)

nová administrativní budova

Campus Erste

vertikální komunikace do Nádražní ulice

vertikální propojení s nástupišti

zázemí terminálu (čekárny, retail atd.)

vertikální komunikace propojující veškeré úrovně terminálu

nástupní a výstupní zastávky PID

Nově přidaná vrstva, která navazuje na nive-
litu vyústění Radlického údolí na Smíchov a 
jižního ukončení Bulváru je také vhodná pro 
překonání kolejiště Smíchovského nádraží a 
jeho historické budovy. A také k přemostě-
ní městského okruhu nad zhlavím tunelu 
Mrázovka a napojení na ulici Křížovou. Tato 
úroveň je úrovní autobusového terminálu 
příměstské a dálkové dopravy. Navazuje na 
nivelitu lávky a je posledním podlažím objektu 
P+R u ulice Dobříšská. Nad touto úrovní je 
pak zastřešení integrující všechny úrovně do 
jednoho identifikovatelného celku Terminálu.
 

Nádraží l Lihovar

Dobříšská l jih

Dobříšská l sever

příměstské autobusy nástup

příměstské autobusy výstup

dálkové autobusy

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

m
et

ro

tra
m

va
je

m
ěs

ts
ké

 a
ut

ob
us

y

př
ím

ěs
ts

ké
 a

ut
ob

us
y

dá
lk

ov
é 

au
to

bu
sy

vy
so

ko
ry

ch
lo

st
ní

 v
la

ky

vl
ak

y

au
ta

 l 
ta

xi

ko
la

pě
ší

lo
děmetro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový Ipř
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nástupní zastávka dálkové dopravy

nové propojení na ul. Dobříšskou a Radlickou

nové napojení do ul. Nádražní (směr Lihovar)

nová administrativní budova

Campus Erste

vertikální komunikace do Nádražní ulice

vertikální propojení s nástupišti

zázemí terminálu (čekárny, retail atd.)

vertikální komunikace propojující veškeré úrovně terminálu

nástupní a výstupní zastávky PID

m 1:1750 
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P+R I B+R

Objekt P+R u ulice Dobříšská navazuje v nej-
spodnější úrovni (1.NP) na podchody pod ko-
lejištěm, ve 2.NP na příjezdovou komunikaci z 
Dobříšské, ve 3.NP se propojuje s komerčními 
prostory objektu hotelu na severu. Ve 4.NP je 
u bezbariérového napojení na východní chod-
ník Dobříšské bezbariérový vjezd do B+R.  

 

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I
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tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I

metro

tram, bus | městský I , p+r, b+r

rychlovlaky, vlaky

bus | příměstský I , bus | dálkový I au
ta

 I 
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xi

ko
la

P + R
4 patra
1 000 stání

B + R
vymezená část 4.np
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1NPI úroveň předprostoru nádraží
 v této úrovni je P+R propojeno s podchody pod nástupišti

2NPI úroveň vlakových nástupišť
podlaží s hlavní vjezdem do garáží a K+R v napojení na příjezdovou 
komunikaci z Dobříšské ulice

3NPI meziúroveň propojení s hotelem
na tomto podlaží je umístěn propojovací krček do podzemní části 
sousedícího hotelu v kterém se nachází supermarket

4NPI úroveň B+R
úroveň hlavní plochy B + R s bezbariérovým vstupem do Dobříšské ulice

m 1:1750 
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194,00

197,80

206,28

204,00

řez A-A I lávkou pro pěší
m 1:500 
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194,00

206,08

203,00

200,00

197,00

193,00

206,28

197,80

řez B-B I severním podchodem a historickou výpravní budovou
m 1:500 
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194,00

206,08

203,00

200,00

197,00

193,00

197,78

206,28

200,00

řez C-CI prostorem mezi podchody a jižním křídlem výpravní budovy
m 1:500 
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řez D-D I jižním podchodem a jižním křídlem výpravní budovy
m 1:500 
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206,28 206,28

197,80

řez E-E I podélný
m 1:500 
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pohled sever

pohled jih

m 1:500 

m 1:500 
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pohled východ

pohled západ

m 1:500 

m 1:500 
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konstrukce terminálu
Terminál vzniká spojením různých staveb 
do jednoho funkčního celku. Jednotlivé stavby 
mají různá konstrukční a materiálová řešení 
odpovídající jejich účelu a podmínkám pro 
jejich realizaci.

Součástí Aktualizace studie Dopravních uzlů 
Smíchov-2019 je i příloha statického výpočtu. 
Jeho účelem je prokázat, že studie není za-
ložená na nerealizovatelných předpokladech. 
Zhruba má určit nároky na konstrukce a za-
kládání hlavních stavebních celků a prověřit 
možnosti jejich členění na jednotlivé záběry. 
Statický výpočet vychází ze znalostí odpo-
vídajících stupni studie Terminálu Smíchov 
a informací v době jejího zpracování známých. 
Přesnější specifikace konstrukcí a jejich 
dimenzování je možné až v dalších stupních 
projektové dokumentace.

1I konstrukce přestřešení
Zastřešení Terminálu Smíchov má jednak funkci 
ochrany před povětrností, ale je také nástrojem 
architektonické integrace různorodých staveb 
terminálu do jednoho snadno identifikovatelného 
celku. Je navržena jako lehký ocelový rošt překo-
návající velké rozpony nad nepravidelně rozmís-
těnými podporami. Rošt umožňuje ne/vyplňovat 
jednotlivá pole podle potřeby a funguje mimo jiné 
jako slunolam/pergola a pohledová zábrana na 
neatraktivní manipulační plochy Terminálu.

2I nosné sloupy zastřešení
Zastřešení je uloženo na poli nepravidelně roz-
místěných ocelových sloupů, jejichž rozmístění 
využívá různé možnosti k založení. Sloupy by měly 

umožnit svod dešťové vody a kotvení dalších kon-
strukcí jakou jsou například trakční vedení.

3I lehký obvodový plášť
Terminál není ze své podstaty vůči exteriéru 
uzavřený. Vytváří jen chráněná místa formou 
přístřešku a závětří. Proto není obvodový plášť 
tepelně izolační. Je jen ochranou cestujících proti 
dešti a větru.

4I vybavenost platformy
Zázemí cestujících jako jsou čekárny, WC, drobné 
služby a obchod, zázemí řidičů, řeší „vestavby 
funkčních buněk“ s parametry interiéru napojené 
na média.

5I nosná konstrukce platformy
Samotná autobusová platforma sestává z několika 
konstrukcí; střecha/poslední podlaží objektu P+R 
Dobříšská, jižní a severní přemostění kolejiště 
navazující na pravděpodobně dříve zrealizovanou 
lávku, přemostění prvního nástupiště a historické 
odbavovací haly nádraží a střechy/posledního 
podlaží retailového objektu jižního křídla. Převlá-
dající materiál bude beton v kombinované tech-
nologii monolitu a prefabrikátů. Tvarové řešení 
jednotlivých částí je třeba sjednotit, aby četností 
forem nedocházelo k vizuálnímu přehlcení prosto-
ru a následnému pocitu nepřehlednosti a chaosu. 
Srovnávací vizualizace ukazují změnu charakteru 
Terminálu z perspektivy cestujících při nahrazení v 
současnosti uvažovaných zastřešení jednotlivých 
peronů jednotnou střechou.

1 I

2 I

3 I

4 I

5 I
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KOORDINACE 
KROKŮ

A ROZDĚLENÍ 
NA INVESTIČNÍ

 CELKY

6
historie a stávající stav, územní plán, majetkoprávní vztahy | 81



1. Samotný terminál 
 Vzniká propojením objektu P+R Dobříšská, 
 přemostění kolejiště a lávky, přemostění historické   
 odbavovací haly a přestavbou jižního křídla.

2. Předprostor nádraží
 Strženímí betonového přístavku před historickou 
 budovou se otevírají možnosti reorganizovat 
 přednádražní prostor.

3. Rekonstukce železniční stanice
 Projekt rekonstrukce kolejiště a nástupišť železniční   
 stanice je v mírném předstihu, proto je do něj třeba   
 urychleně implementovat prvky umožňující následnou  
 realizaci dalších kroků.  

4. Rekonstukce stávající výpravní budovy
 Projekt rekonstrukce výpravní budovy je v současnosti  
 pozastaven, aby ho bylo možno adaptovat v kontextu 
 s ambicí vzniku terminálu.

5. Rekonstrukce/znovupostavení severního křídla
 V souvislost s přeorganizováním nádraží na Terminál   
 a dohod o realizaci nového jižního křídla se zdá logické
  rekonstruovat/přestavět severní křídlo jako techno-
 logické zázemí nádraží a uvolnit tak jižní křídlo pro
  rozšíření odbavovací haly a přestavbu na retailový objekt.. 

6. Novostavba jižního křídla výpravní budovy, admini-  
 strativní budovy a společné garáže
 Funkční součástí jihovýchodní rampy přivádějící
  autobusy na platformu z ulice Nádražní, 
 resp. Strakonické je bariérový objekt odstiňující 
 akustickou zátěž z rampy. Pro tento objekt se našlo 
 logické využití jako sídla správy železničních 
 dopravních cest. A je proto navržen jako kancelářský
 trojtrakt. V parteru jsou pak preferovány funkce 
 posilující živý parter v nově adaptovaném předprostoru
 nádraží. Objekt v podzemní části navazuje na objekt
 zázemí stanice Smíchovské nádraží a ochranného 
 systému metra.

rozdělení na fuknční celky/ etapy
Zcela zásadním parametrem návrhu je možnost realizace projektu v dílčích záběrech. V této souvislosti 
navrhujeme rozdělení projektu do jednotlivých investičních celků.
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seznam investic

1I Samotný terminál 
 1.1 Příjezdová komunikace z Dobříšské 
  do oblasti Smíchov City/Campusu Erste 
  + kruhový objezd včetně navázání podchodů   
  pod železnicí k hranici drážních pozemků (SG)

 1.2 P+R a B+R
 1.2.1 Samotný objekt P+R a B+R (MHMP)
 1.2.2 Propojení suterénu P+R s objektem hotelu
  (Smíchov City/Campusu Erste) (MHMP)+(SG)

 1.3 Lávka 
 1.3.1 Samotný objekt lávky včetně navazujících vertikál- 
  ních komunikací (SŽDC)+(MHMP)
 1.3.2 Demolice baldachýnu nad metrem a části   
  budovy (SŽDC)
 1.3.3 Demolice části severního křídla (SŽDC)
 1.3.4 Úprava fasády po demolici baldachýnu nad   
  metrem a části budovy (SŽDC)
 1.3.5 Úprava vstupu do metra + nové odvodnění a do- 
  časné zastřešení eskalátoru (MHMP)
 1.3.6 Předprostor lávky v prostoru Nádražní – úprava  
  povrchů (MHMP)
 1.3.7 Předprostor lávky – předpolí objektů Smíchov  
  City/Campusu Erste (SG)

 1.4 Autobusová platforma přes kolejiště včetně:   
  vybavenosti na platformě (MHMP)
  Přestřešení terminálu (MHMP)+ (SŽDC)
  Vertikální komunikace do Nádražní + nový   
  vstup do stanice metra (MHMP)

Pravděpodobní investoři jednotlivých částí
Magistrát hlavního města Prahy  (MHMP)
Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)
Dopravní podnik hl. m. Prahy   (DPP)
Sekyra Group, a.s.     (SG) 
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  Nájezdové rampy z Ulice Nádražní 
  + posun/úprava komory dodatečného vstupu   
  OSM (MHMP)
  Příjezdového mostu přes Městský okruh   
  (MHMP)
  Prostor pro odstavy u ulice Dobříšská včetně  
  příjezdové komunikace a zázemí pro řidiče   
  (MHMP)

 1.5 Vybudování výtahu ve stanici metra (výtah   
  propojující ochoz s nástupištěm) (DPP)

2I Předprostor nádraží
 2.1 Narovnání tramvajové tratě (DPP)
 2.2 Reorganizace dopravy
  úprava komunikací a chodníků (MHMP)
 2.3 Nové přístřešky MHD (DPP)
 2.4 Úprava veřejného prostoru
  osazení mobiliáře a stromů (MHMP)
 2.5 B+R (MHMP)
 2.6 Vybudování propojení ulic 
  Nádražní a Stakonická (MHMP)

3I Rekonstukce železniční stanice
 3.1 Samotná rekonstrukce železniční stanice   
  (SŽDC)
 3.2 Prodloužení podchodů na hranici drážních   
  pozemků (SŽDC)
 3.3 Příprava základů/nosných konstrukcí lávky   
  (SŽDC)+(MHMP)
 3.4 Příprava základů/nosných konstrukcí 
  terminálu (MHMP)

4I Rekonstukce stávající výpravní budovy
 4.1 Úprava fasády po demolici baldachýnu nad   
  metrem a části budovy (shodné s bodem 1.3.4)  
  (SŽDC)
 4.2 Rekonstrukce samotné budovy (SŽDC)

5I Rekonstrukce/znovupostavení severního kří-
 dla výpravní budovy 
 výpravní budovy - technologická část (SŽDC)

6.1I Novostavba jižního křídla výpravní budovy 
 (nová výpravní hala a komerční část) (SŽDC)

6.2I Novostavba administrativní budovy 
 (prodloužení jižníhokřídla) (SŽDC) 

6.3I Společné garáže 
 jižního křídla výpravní budovy a administrativní budovy  
 navázané na prostor „prodejny koberců“ (SŽDC)
 6.3.1 Demolice stávající nájezdové rampy 
  do Garáží (SŽDC)
 6.3.2 Objekt nových společných garáží (SŽDC)
  s propojením do prostoru „prodejny koberců“ 
 6.3.3 Úprava prostoru “ prodejny koberců“ včetně  
  propojení do nových společných garáží 
  jižního křídla a administrativní budovy
  a přesu nu větracího objektu garáží (SŽDC)
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1.1 I příjezdová komunikce od Dobříšské     1.2.2 I propojení suterénů P+R a sousedního hotelu   
 

1.2 I P+R a B+R    1.3 I Lávka    
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návaznost na podchody
 pod železnicí

příjezd
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příjezdová komunikace Smíchov City

vjezd do garáží

samostatně stojící lávka
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1.3.2 I 1.3.3 I demolice baldachýnu nad metrem a částí výpravní budovy 
 

1.4 I autobusová platforma přes kolejiště

1.3.5 I úprava vstupů do metra 1.5 I vybudování výtahu ve stanici metra

nový výtah
nová poloha schodiště (zkráceno) 

bezbariérové propojení 
všech úrovní terminálu

příjezd
z Dobříšské ulice

vertikální komunikace lávky

původní poloha schodiště

eskalátory, které je nutno 
dočasě zastřešit

demolice baldachýnu a části  výpravní budovy terminál

demolovaná a znovu postavená část jižního křídla
odstavná stání
autobusů

příjezd
z Nádražní ulice
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2.0 I 2.6    přeprostor nádraží a propojení ulic Nádražní s Strakonická 
   

3.0 I rekonstrukce železniční stanice     

2.1 I narovnání tramvajové trati  4.0 I rekonstrukce stávající výpravní budovy    
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úprava předprostoru terminálu

propojení ulic Nádražní a Strakonická

rekonstrukce železniční stanice

historická výpravní budova

nová trasa tramvaje

původní trasa tramvaje

propojení s jižním křídlem

propojení se severním řídlem
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5 I rekonstrukce/znovupostavení severního křídla

6.1 I novostavba jižního křídla výpravní budovy

6.2 I novostavba administrativní budovy

6.3 I společné garáže

severí křídlo

jižní křídlo

společné garáže  administrativy 
a jižního křídla výpravní budovy

administrativní  budova

propojení s historickou budovou

propojení s historickou budovou

objekt  současné „prodejny koberců“

napojení na 1pp jižního křídla 
výpravní budovy

jižní křídlo výpravní budovy

trasa rampy z Nádražní ulice 
na autobusovou platformu
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ZASTŘEŠENÍ
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varianty zastřešení
Navržené přestřešení terminálu ocelovým 
roštem sice sjednocuje terminál do jednoho 
reprezentativního celku, ale různým způsobem 
vyplňování jednotlivých polí mřížky umožňuje 
reagovat na specifické potřeby zastřešované-
ho prostoru. Není tedy nutné uvažovat v celé 
ploše roštu o funkci střechy, ale je množné 
nechat pole nevyplněná, průvětrná, funkční 
pouze jako nosnou konstrukci, slunolam 
a pohledovou/akustickou zábranu: Zároveň je 
do nich možné umísťovat různé technologie 
(kouřové klapky, ventilátory, vzduchotechnic-
ké jednotky atp.) aniž by utrpěl výraz celku.
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   zastřešení střední části
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varianta s klasickými vlaštovkami
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varianta celkového přestřešení
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varianta s klasickými vlaštovkami
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varianta celkového přestřešení
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JIŽNÍ 
KŘÍDLO

SMÍCHOVSKÉHO
 NÁDRAŽÍ

A JEHO
PRODLOUŽENÍ

8
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jižní křídlo smíchovského nádraží a jeho prodloužení
Jižní křídlo Smíchovského nádraží neodpovídá 
potřebám budoucího Terminálu (návaznost 
na parter, funkční adaptibilita po přestřešení 
platformou atp.). Proto bylo dohodnuto jeho 
stržení a nahrazení novostavbou, která bude 
výškově navazovat na parter Nádražní ulice, 
úroveň ochozu metra, úroveň 1. vlakového 
nástupiště a úroveň autobusové platformy. 
Funkčně tento objet rozšíří kapacitu historické 
odbavovací haly, přes kterou propojí v sou-
časnosti oddělené podchody pod kolejištěm, 
nabídne náhradu pro retailové plochy ruše-
né odstraněním přístavby odbavovací haly 
a jejich rozšíření, vyřeší vertikální komunikace 
východní části Terminálu včetně bezbariérové-
ho propojení všech úrovní.

V prodloužení zástavby na jih podél uliční 
fronty Nádražní ulice, resp. podél nájezdové 
rampy pro autobusy je navržen bariérový ob-
jekt. Pro tento objekt se našlo logické využití 
jako sídla správy železničních dopravních 
cest. A je proto navržen jako kancelářský troj-
trakt. V parteru jsou pak preferovány funkce 
posilující živý parter v nově adaptovaném 
předprostoru nádraží. Objekt v podzemní části 
navazuje na objekt zázemí stanice Smíchovské 
nádraží a ochranného systému metra. Skrze 
tento objekt je řešena dopravní obsluha stani-
ce metra, administrativní budovy a retailového 
objektu. Do budovy jsou integrovány prvky 
ochranného systému metra.
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historická výpravní budovanovostavba jižního křídla
v přibližně stejném rozsahu 
stávajícíhojižního křídla

prodloužení jižního křídla rekonstrukce původní budovy 
a demolice přístřešku nad metrem 

nová administrativní budova
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1PP I úroveň metra
m 1:500 
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1NP I úroveň předprostoru nádraží, ulice Nádražní a podchodů pod kolejištěm
m 1:500 
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2NP I úroveň vlakových nástupišť

3NP I meziúroveň
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4NP I úroveň nástupišť přímětských a dálkových autobusů

5NP I 6NP kanceláře

m 1:500 

m 1:500 
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řez podélný
m 1:500 
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řez příčný
m 1:500 
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pohled jih
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206,28

pohled západ

pohled východ

m 1:500 

m 1:500 
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Návrh řešení Terminálu Smíchovského nádraží i 
přednádražního prostoru vychází z předchozí zpra-
cované STUDIE DOPRAVNÍCH UZLŮ SMÍCHOV, 
která je v rámci této studie dále rozpracována a 
zpřesněna. Výsledným cílem přestavby oblasti Smí-
chovského nádraží je jednak významné urbanistické 
zkvalitnění přednádražního prostoru ul. Nádražní, 
ale současně i vybudování nového celoměstsky 
významného a v podstatě nejkomplexnějšího do-
pravního terminálu na území hl. m. Prahy.  

Z hlediska technického řešení lze celý návrh rozdělit 
na dvě samostatné části, tj. 1) úpravy přednádraž-
ního prostoru ul. Nádražní a přilehlých komunikací, 
2) výstavbu terminálu Smíchov, vč. parkoviště P+R. 
Z hlediska reálného fungování jsou však obě části 
v podstatě neoddělitelné a tvoří funkční celek, který 
musí být realizován současně. Aktuálně již není 
uvažována postupná výstavba Terminálu Smíchov 
po dílčích krocích, předpokládá se jeho výstavba 
v jednom kroku.

Za zcela nezbytnou podmínku zahájení realizace 
uvažovaných úprav lze pak označit provedení celko-
vé rekonstrukce železniční stanice Praha – Smíchov, 
která je v současné době připravována SŽDC. S tou-
to stavbou je přitom pro uvažované řešení nutno 
zajistit důslednou koordinaci tak, aby byla stavba 
Terminálu Smíchov výhledově realizovatelná.  
Současně je nezbytná i důkladná koordinace se 
sousedním záměrem Smíchov City, s nímž bude Ter-
minál Smíchov v přímé interakci a současně i sdílet 
část dopravní infrastruktury. 

úvod
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Úpravy přednádražního prostoru ul. Nádražní
Nedílnou součástí stavby je komplexní úprava 
přednádražního prostoru v ul. Nádražní a tramvajové 
trati, jejíž cílem je však primárně významné zkvalit-
nění veřejných prostorů, při současné optimalizaci 
jednotlivých zastávek, odstavných ploch, tramvajové 
trati i přestupních vazeb. Vzhledem k předpoklá-
danému dopravnímu zklidnění úseku ul. Nádražní 
před výpravní budovou Smíchovského nádraží musí 
být současně realizováno nové propojení Nádražní 
– Strakonická či úpravy organizace dopravy na ně-
kterých okolních komunikacích (např. Moulíkova, 
U Královské louky atd.).

Princip řešení je do značné míry ovlivněn požadav-
ky na rekonstrukci tramvajové trati v ul. Nádražní. 
Navržené řešení vychází z již připravovaného řešení 
tram. trati v jižní sekci Nádražní ulice, kde by tato 
trasa měla být přeložena na stranové vedení podél 
západního okraje komunikace. Předprostor nádraží 
je pak, vzhledem k předpokládanému dopravnímu 
zklidnění a vymístění zbytné dopravy (mimo VHD), 
využit jako nejvhodnější místo přechodu mezi stře-
dovým a stranovým vedením TT. Dále je v návrhu 
reflektováno na opodstatněnou obavu z přesunu 
trati východním směrem, tj. blíže ke stávající obytné 
zástavbě podél ul. Nádražní, což by mohlo zapříčinit 
překročení hlukových limitů a problémy s realizací 
stavby.

Trasa tramvajové trati je tedy v maximální možné 
míře napřímena, počet směrových oblouků snížen, 
vychýlení TT v prostoru zastávek před objektem 
Smíchovského nádraží je ve finálním návrhu zacho-

váno pouze na severní straně z důvodu nutnosti 
zachování tramvajové smyčky. Stávající tramvajová 
smyčka je v návrhu respektována, naopak dochá-
zí k posunu stávající zastávky Plzeňka (směrem 
do centra) severně, do vstřícné polohy se stávající 
zastávkou v opačném směru. Jednoznačným důvo-
dem tohoto posunu je zejména velmi malá vzdále-
nost obou stávajících zastávek.

Jižní polovina stávajícího autobusového nádraží 
(odjezdové stanice, odstavy) bude plně zrušena 
a nahrazena na horní úrovni Terminálu. 

Naopak využívána bude severní část stávajícího au-
tobusového nádraží, která vykazuje lepší podmínky 
z hlediska přestupních vazeb a návaznosti na další 
druhy přepravy v Terminálu. Bude primárně využí-
vána pro městské linky (1XX – 2XX). V severní části 
terminálu bylo v podstatě potvrzeno stávající uspo-
řádání s ostrovními nástupišti na tramvajové trati 
a samostatnými nástupními i výstupními zastávkami 
autobusů umístěnými na paralelních komunikacích. 
Upraveny jsou však technické parametry všech os-
trůvků, nástupišť i komunikací tak, aby došlo k cel-
kovému zkvalitnění veřejného prostoru.

Stávající odstavná plocha v severní polovině Nádraž-
ní bude upravena (dojde k odstranění stávajících 
ostrůvků a rozšíření plochy o část uličního prostoru 
– využito k manévrování). Cílem je zejména zajištění 
dostatečného počtu odstavů v dané ploše, vzhledem 
k omezené dostupné ploše sevřené stávající tram-
vajovou smyčkou, je však počet odstavů omezen 
na 10 kloubových autobusů. S ohledem na výhle-

dové provozní požadavky DP, bude nutné odstavy 
elektrifikovat, tak aby umožnili dobíjení elektrobusů 
či trolejbusů.

V úseku ul. Nádražní mezi ul. Moulíkova a U Krá-
lovské louky se předpokládá omezení průjezdu pro 
běžnou dopravu a vyhrazení tohoto prostoru pouze 
pro vozidla VHD. Z tohoto důvodu by současně 
s tímto dopravním zklidněním mělo být realizováno 
nové propojení mezi ul. Nádražní a Strakonické jižně 
od terminálu Smíchovské nádraží – Nádražní, které 
zajistí přesun průjezdné dopravy na jinou trasu. 
Umožněn naopak bude průjezd cyklistů. 

Stávající parkovací plocha před objektem nádraží, 
která se nachází v urbanisticky cenné části území, 
bude minimalizována (předpokládá se parkování 
podél nově vybudované vozovky). Dojde k úpravám 
i dalších parkovacích ploch na ul. Nádražní či boč-
ních ulicích (Moulíkova, U Královské louky apod.). 
Příjezd do stávajících podzemních garáží v jižní části 
území, které jsou součástí stanice metra (v součas-
né době využíváno jako prodejna), musí být zacho-
ván, dojde však k jeho integraci s příjezdem do no-
vého objektu tzv. Jižního křídla. 

V návrhu je doplněna řada nových pěších vazeb, 
zejména mezi obě částmi terminálu a dochází 
k celkovému zkvalitnění podmínek pro pohyb pěších 
v daném území. 

úpravy přednádražního prostoru ul. Nádražní
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úprava pozice TT

signalizovaná křižovatka

nové napojení Nádražní Strakonická

úprava ulice Strakonická

jinží terminál nahrazen na platformě

ul. Moulíkova částečně dopravně zklidněna

místo pro přecházení

výstup z metra uzavřen

místo pro přecházení

průjezd pouze pro bus a cyklisty

výstupní zastávky dl. 80m

průchod pro pěší

zásobovací stání

průjezd pouze pro bus a cyklisty

přesun terminálu MHD

10x odstav (kloubový autobus)
stání elektrifikována

úprava ulice u královské louky

nástupní zastávka 2 x 60m

nové napojení Terminálu Smíchov

napojení garáží jižního křídla

K + R a parkování pro taxi a Polici ČR

B + R

B + R

vstup na 1. nástupiště

rozšířené nástupní ostrůvky

1NP I úroveň předprostoru
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úprava pozice TT

signalizovaná křižovatka

nové napojení Nádražní Strakonická

úprava ulice Strakonická

jinží terminál nahrazen na platformě

ul. Moulíkova částečně dopravně zklidněna

místo pro přecházení

výstup z metra uzavřen

místo pro přecházení

průjezd pouze pro bus a cyklisty

výstupní zastávky dl. 80m

průchod pro pěší

zásobovací stání

průjezd pouze pro bus a cyklisty

přesun terminálu MHD

10x odstav (kloubový autobus)
stání elektrifikována

úprava ulice u královské louky

nástupní zastávka 2 x 60m

nové napojení Terminálu Smíchov

napojení garáží jižního křídla

K + R a parkování pro taxi a Polici ČR

B + R

B + R

vstup na 1. nástupiště

rozšířené nástupní ostrůvky

m 1:950 

| 127



Návrh Terminálu řeší zejména výstavbu autobu-
sového nádraží nad kolejištěm, výstavbu objektu 
P+R a v neposlední řadě i jejich napojení jak na ul. 
Dobříšskou, tak i na ul. Nádražní.

Propojení Terminálu jak s ul. Dobříšská tak s ul. 
Nádražní umožní přesun veškeré dálkové, regionální 
i PID dopravy (3XX) a jejich ukončení na této Plat-
formě, aniž by došlo k významnému ovlivnění lin-
kového vedení a omezení přestupního uzlu Lihovar 
(linky budou i nadále tímto uzlem projíždět). Řešení 
umožní i významné potlačení odstavných ploch 
v přednádražním prostoru a tím i zkvalitnění tohoto 
exponovaného veřejného prostoru.

Z důvodu minimalizace dopadu stavby do plochy 
železničního nádraží Praha – Smíchov a zjednoduše-
ní statického řešení stavby, výsledný návrh uvažuje 
s výstavbou dvou propojení (realizovaných formou 
2 mostních objektů vedených kolmo na koleje 
nádraží) mezi východní části terminálu (objektem 
P+R) a výstavbou nové odbavovací plochy terminálu 
nad úrovní 1. až 2. nástupiště železničního nádraží. 
Toto uspořádání zajistí optimalizací přestupních va-
zeb mezi všemi druhy přepravy MHD <-> autobusy  
<-> tramvaje  <->  metro  <-> železnice. Vznikne tak 
unikátní dopravní terminál integrující základní druhy 
přeprav s vysokou kvalitou obsluhy pro cestující. 
Dopravní napojení

Napojení na ul. Nádražní bude realizováno novou 
komunikací (rampou) vedenou paralelně s kolejiš-
těm. Rampa bude napojena na ul. Nádražní vstřícně 
proti novému propojení mezi ul. Nádražní a Strako-

nická. Toto řešení mimo jiné umožní i přesměrování 
autobusové dopravy v případě mimořádných udá-
lostí/problémů na trase městského okruhu (Dobříš-
ská, tun. Mrázovka). Příjezdová komunikace (ram-
pa) může být realizována s max. sklonem 8%m, což 
zajistí pohodlný příjezd autobusů ve všech ročních 
obdobích.

Dopravní napojení
Napojení z ul. Dobříšská, lze teoreticky rozdělit 
do 2. kroků, z nichž 1. může předcházet výstavbě 
vlastního terminálu a P+R v případě, že bude v před-
stihu realizována stavba Smíchov City –Jih investora 
Sekyra group. Pro záměr Smíchov City je nezbytné 
realizovat nové odbočení z Dobříšské ulice (pravá 
odbočení) společně s rozšířením a protažením stá-
vajícího odbočení směrem k Radlické ulici. 
Dále je nutno realizovat částečné rozšíření rampy 
ul. Dobříšská o 1 jízdní pruh. Nově vzniklé křížení 
zajišťující propojení jižním směrem, bude implemen-
továno do stávající světelně řízené SSZ křižovatky 
Dobříšská – Křížová, jakožto nové rameno křižovat-
ky. 

Dále bude v rámci stavby Smíchov City vybudována 
komunikace vedená podél východní hranice plochy 
určené k výstavbě P+R (mezi objektem P+R a ko-
lejištěm). Ačkoli výstavba okružní křižovatky není 
zcela nezbytná pro development Sekyra Group, jeví 
se jako výhodná její výstavba v předstihu tak, aby 
bylo v průběhu výstavby terminálu minimalizováno 
ovlivnění příjezdu od areálu Smíchov City.

Tyto stavby jsou v současné chvíli připravovány 

investorem Smíchov City a nejsou součástí záměru 
Terminálu (jsou však pro jeho fungování nezbyt-
né). Z hlediska investiční přípravy, vlastní výstavby 
i minimalizace zbytných nákladů, lze však označit 
za optimální, aby příprava i výstavba obou staveb 
probíhala současně v důsledné koordinaci.

Součástí výstavby Terminálu je pak nové přemostě-
ní ul. Dobříšská - mezi terminálem a ul. Křížovou, 
stejně jako výjezdovou rampu z terminálu podél 
ul. Dobříšská. Ta umožní výjezd a otáčení vozidel 
autobusů k jihu (směrem na městský okruh) i pře-
jezd do ul. Křížová. Vznikne tak komplexní dopravní 
napojení terminálu a objektu P+R, které zajistí plno-
hodnotné napojení na Městský okruh.

návrh terminálu Smíchov
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Autobusový terminál
Objekt terminálu je navržen jako 5 podlažní, při-
čemž vrchní podlaží je využito pro vlastní autobu-
sový terminál. Autobusový terminál bude umístěn 
v horní úrovni plochy Smíchov City – Jih (úroveň 
206,30 m.n.m.). Terminál tedy bude výškově přímo 
navazovat na pěší zónu budovanou v rámci řešení 
sousedního areálu a lávku pro pěší přes nádraží 
Praha – Smíchov. Pomocí této lávky bude zajištěna 
přímá pěší vazba jak k nádraží, tak i ke stanici metra 
linky B.   

Autobusové nádraží je koncipováno se dvěma od-
dělenými částmi, kdy do východní a severní části je 
koncentrován běžný provoz s odbavováním cestu-
jících, v západní části pak jsou umístěny odstavné 
plochy pro autobusy. Na část určenou pro cestující 
přímo navazující doprovodné plochy - výpravní 
budovy, čekárny, komerční plochy a vč. části pro 
odstavování kol (další plochy umístěny v podzem-
ních podlažích).

S ohledem na optimalizaci provozu a pohybu auto-
busů s cestujícími bylo zvoleno obousměrné uspo-
řádání nádraží. Uspořádání se jeví jako optimální 
z hlediska minimalizace počtu cest vozidel s cestují-
cími po ploše nádraží i celkového množství naježdě-
ných vozokilometrů.

Příjezdové (výstupní) hrany jsou umístěny co nej-
blíže východnímu okraji plochy nádraží, tj. plochy 
přímo navazující hlavnímu objektu Smíchovského 
nádraží, kde budou zajištěny přestupní vazby (eska-
látory, schodiště) a zejména pak k nově budované 

lávce či podchodům přes kolejiště Nádraží Praha 
– Smíchov. V návrhu je umístěna výstupní hrana 
o celkové souhrnné délce 60 m, pro potřeby MHD 
a PID a jedna samostatná výstupní hrana pro dálko-
vou dopravu. 

Nástupní hrany (MHD + PID) jsou umísťovány 
na opačné straně východní strany terminálu. Celkem 
je zde navrženo 5 nástupních hran (pro kloubový 
autobus) + 2 možné rezervní na jižním přemostění. 
Na severním přemostění jsou umístěna odjezdo-
vá nástupiště zejména pro dálkovou dopravu. Pro 
dálkovou a regionální dopravu, u které lze očekávat 
delší zdržení vozidel při nástupu, je navrženo 5 sa-
mostatných odjezdových hran v pilovém uspořádání 
(pro délku vozidla 15 m).

Odstavné plochy pro autobusy budou umístěny 
v západní části Terminálu nad objektem P+R. Cel-
kový navržený počet odstavů na horní úrovni Ter-
minálu je 44. S ohledem na strategii hl. m. Prahy 
z hlediska MHD a snižování uhlíkové stopy je nutné, 
aby u významné části odstavných stání bylo možné 
elektrifikovat, tak aby umožnili dobíjení elektrobusů 
či trolejbusů. V daném případě bude pro elektrifikaci 
v maximální možné míře využito zavěšení na kon-
strukci střechy, což umožní minimalizovat úbytky 
odstavů z důvodu umisťování sloupů.

Vzhledem na již dříve definovaný požadavek na 
zajištění zhruba 100 odstavů v oblasti Terminálu 
Smíchov), se jako nezbytné jeví zajištění dalších 
odstavů v okolí, optimálně pak na pozemcích ČD / 
SŽDC přímo navazujících na řešenou plochu jižně 

od příjezdové okružní křižovatky. Tato plocha umož-
ní bez významného ovlivnění výhledového rozvoje 
dané plochy (cargo terminál, či odstavné železniční 
koleje SŽDC) umístit až 40 odstavných stání. 
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výstupní zastávka dálková

nástupní zastávka PID (l. 120,191,231)
výstupní zastávka PID dl. 60m

5x nástupní zastávka dálkové dopravy

17 odstavních stání (19m)

15 odstavních stání (15m)

nové propojení na ul. Dobříšskou a Radlickou

zázemí pro řidiče

prostor pro ruční vysávání a mytí autobusů
zázemí pro řidiče

prostor pro ruční vysávání a mytí autobusů

40 odstavních stání

9 odstavních stání (min. 12m)

5 odstavních stání (min. 12m)

celkem 46 + 40 odstavů

nástupní zastávka PID (l. 172,244,392,393,395)

rezerva pro nástupní zastávky PID (l. 392,393,395)

nástupní zastávka PID (l. 314,338,360,361,390)

nástupní zastávka PID (l. 129,241,318)

nástupní zastávka PID (l. 317,320, 321, 334)

nové napojení do ul. Nádražní (směr Lihovar)

5np I úroveň autobusových nástupišť příměstské a dálkové dopravy
m 1:1400 
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nové napojení do ul. Nádražní (směr Lihovar)

m 1:900 
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Parkoviště P+R je navrženo jako součást terminálu. 
Dopravní napojení je přitom navrženo z přístupové 
komunikace do areálu Smíchov city, vedené v úrov-
ni sousedního kolejiště nádraží Praha Smíchov 
podél východní hrany terminálu. Parkoviště bude 
realizováno se 4 podlažími, z nichž 1. podzemní 
podlaží bude umístěno zhruba na výškové úrovni 
podchodů pod železničním nádražím, se kterými 
bude přímo propojeno. Celková dosažitelná kapacita 
objektu P+R se pohybuje okolo 1000 parkovacích 
stání. V části objektu P+R je pak integrována plocha 
pro odstavování kol typu B+R s předpokládanou 
kapacitou až 1000 kol.

Přístup pro pěší do plochy P+R bude zajištěn 
pomocí dvou prodloužených podchodů z Nádra-
ží Praha Smíchov, které zajistí rychlou a kvalitní 
vazbu jak k nádraží, tak i ke stanici metra linky B. 
Prodloužení těchto podchodů bude připraveno 
jako součást investiční akce Rekonstrukce Nádraží 
Praha – Smíchov. Oba podchody se nachází v úrovni 
spodního podlaží P+R. Přístup z dalších podlaží 
P+R do podchodů bude řešen pomocí vertikální 
cirkulace, tj. výtahy v kombinaci se schodišti. Tato 
schodiště a výtahy budou propojeny až na úroveň 
plochy autobusového nádraží, tzn., umožní i příchod 
z horní úrovně navazující na plochu areálu Smíchov 
City a lávku pro pěší. Do plochy B+R bude zajištěn 
i přímý přístup z chodníku vedeného podél rampy 
ul. Dobříšská.

Umístění celého objektu a jeho vztah k okolním ko-
munikacím, stejně jako předpokládané konstrukční 
výšky jsou patrné ze schematických řezů. Samostat-
ně jsou rozpracovány a doloženy detaily koordinač-

ních řezů a odstupových vzdáleností objektu P+R 
od hranice pozemku SŽDC, resp. vlastního nádraží 
Praha Smíchov (po rekonstrukci). Technické řešení 
v současném návrh uvažuje s odstupem objektu 
P+R od hranice pozemku SŽDC na úrovni cca 1,5 
m tak, aby byla umožněna základní údržba daného 
objektu z vlastního pozemku. Vrchní deska, na které 
se nachází autobusový terminál, je však přetažena 
až do vzdálenosti min. 0,5 m od hranice pozemku 
SŽDC.  Způsob řešení odstupových vzdáleností 
a interakce mezi železničním nádražím a objektem 
terminálu musí být v dalších stupních projektové 
dokumentace detailně rozpracován a projednán 
se SŽDC. 

parkoviště P+R
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návaznost na podchody pod železnicí

vjezdová klesající rampa

vjezdová stoupající rampaúniková schodiště

výjezd z parkoviště

vjezd do parkoviště

K + R

obrys komunikace mezi okružní křižovatkou
 a vjezdem na autobusové nádraží

prostor pro B + R

propojení s hotelem

výtahyvýtahy

1PPI úroveň předprostoru nádraží
193,00 m. n. m I 242 stání

1NPI úroveň vlakových nástupišť
197,00 m. n. m. I 191 stání

2NPI meziúroveň propojení s hotelem
200,00 m. n. m. I 279 stání

3NPI úroveň B+R
203,00 m. n. m. I 255 stání

m 1:1750 
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cyklotrasy
V rámci studie bylo prověřováno vedení cyklo-
stezky východozápadním směrem na samostatné 
cyklostezce, které z prostorových důvodů nebylo 
nalezeno, proto je tato relace řešena cyklistickým 
výtahem na lávku a vodící lištou pro jízdní kola 
na schodišti. Do budoucna je doporučeno nalézt 
vhodnou trasu z Radlické ulice směrem 
k novému Dvoreckému mostu. Převažující relace 
směrem do centra a na železniční most je řeše-
na přes novou čtvrť. Pro minimalizaci nutného 
pohybu cyklistů přes terminál z důvodu dosažení 
B+R, byly prostory pro B+R navrženy do 3 rohů 
prostoru terminálu.

B + R

B + R B + R
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B + R

B + R B + R

námi navržené trasy

stávající trasy

přívozy

trasy navrhované metropolitním 
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