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IDENTIFIKAČNÍ	ÚDAJE	

Předmětem	 práce	 je	 vypracovat	 architektonicko-urbanistický	 návrh	 nového	 přestupního	

terminálu	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem.	Terminál	bude	sdružovat	současné	autobusové	 linky	a	

novou	vlakovou	trať	využívající	současnou	vlečku.	Mimo	vlastní	dopravní	funkce	se	předpokládá	i	

návrh	 občanské	 vybavenosti	 –	 obchody,	 pošta,	 služebna	 městské	 policie	 apod.	 Důraz	 bude	

kladen	na	 vztah	 řešeného	území	 s	městem.	Řešené	území	 trojúhelníkového	 tvaru	 je	 vymezeno	

stávajícími	železničními	vlečkami	a	ulicí	28.	října.	

	

Město	 se	 nachází	 na	 severovýchodě	 České	 republiky	 v	 Královehradeckém	 kraji,	 okres	 Trutnov.	

Řešené	 území	 trojúhelníkového	 tvaru	 se	 nachází	 jižně	 od	 historického	 centra	 města	 a	 jeho	

hranice	tvoří	současně	železniční	vlečky	a	ulice	28.října.	Zahrnuje	pozemky	číslo	2048/3,	2048/9,	

2048/10,	 2048/11,	 2048/13,	 204+/4,st.	 2602	 (trafostanice)	 a	 st.	 2415	 v	 KÚ	Dvůr	 Králové	 nad	

Labem	(633968).	

	

VÝCHOZÍ	SITUACE	

	 Momentálně	není	legální	přes	tento	pozemek	procházet,	nicméně	realitou	je,	že	spousta	

lidí	 si	 zde,	 den	 co	 den,	 zkracuje	 cestu	 k	 obchodnímu	 domu	 Tesco,	 a	 toto	 území	 je	 aktivně	

využíváno.	Tento	pozemek	chce	město	využít	pro	stavbu	nového	železničního	terminálu,	který	

by	byl	konečnou	vlakovou	zastávkou	stávající	vlečky.	Ve	městě	se	dnes	už	nachází	jedno	vlakové	

nádraží,	které	je	však	situováno	v	horní	části	města,	a	není	tak	dobře	přístupné	turistům	a	lidem,	

kteří	 navštěvují	místní	 ZOO.	 Přijíždějí-li	 lidé	 do	 Dvora	 Králové	 nad	 Labem	 vlakem	 na	 stávající	

nádraží,	čeká	je	do	města	ještě	zhruba	25	minutová	pěší	chůze	do	centra.	Město	by	proto	rádo	

vybudovalo	 již	 zmíněný	 terminál,	 který	 by	 zahrnoval	 i	 přesun	 autobusového	nádraží	 právě	 na	

tuto	nevyužitou	parcelu.	Město	si	 slibuje,	 že	 tímto	 řešením	vznikne	přístupnější	a	využívanější	

dopravní	uzel,	který	zvýší	turistický	ruch	a	celkovou	návštěvnost	města	a	přilehlých	atrakcí.		

	

		



URBANISMUS	/	STRATEGIE	/	KONCEPT	

Tématem	práce	je	vytvořit	vlakový	terminál,	ke	kterému	by	bylo	přesunuto	současné	autobusové	

nádraží,	 a	 zároveň	 aby	 zde	 vzniklo	 místo,	 které	 by	 bylo	 bránou	 do	 města.	 Řešené	 území	 je	

obklopeno	brownfieldem,	který	vznikl	po	demolici	bývalé	textilní	továrny	Tiby,	rezidenční	čtvrti,	

ale	také	průmyslovou	zónou.	V	těsné	blízkosti	se	nachází	i	obchodní	zóna.	Návrhem	je	tedy	snaha	

vytvořit	místo,	které	by	propojilo	všechny	tyto	funkce	a	zároveň	přinesl	novou	funkci	dopravního	

terminálu.		

KONCEPT	

Umístění	 řešeného	 území	 se	 nachází	 na	 dobrém	 místě	 z	 hlediska	 propojení	 centra	 města	 a	

zoologické	zahrady.	ZOO	plánuje	 rozšířit	areál	a	vytvořit	nový	 jižní	 vstup	v	návaznosti	na	nově	

vzniklou	 zastávku	 ZOO.	 Proč	 tedy	 neposkytnout	 lidem	možnost	 výletu	 nejen	 do	 ZOO,	 ale	 i	 do	

centra	města?	Bezpečně	a	pěšky.		

Proto	 vznikla	 idea	 vytvořit	 atraktivní	 trasu	 pro	 návštěvníky	 ZOO.	 Cesta	 vlakem	 nebude	 jen	 o	

výhledu	 z	okna,	ale	 člověk	může	 vystoupit	 u	 jižního	 vstupu	do	Zoo	a	pokračovat	po	 této	 trase	

směrem	do	centra.	Trasa,	která	by	byla	plná	aktivit	-	koupaliště,	budoucí	park,	veřejný	prostor	v	

rámci	 řešeného	území	atd..	 Přijedu	autem,	 zaparkuju	u	 ZOO,	prohlídnu	 si	 ZOO,	 vykoupu	 se	na	

koupališti,	vlakem	dojedu	na	terminál,	půjčím	si	kolo	nebo	jdu	pěšky,	prohlídnu	si	centrum,	dám	

si	párek	v	rohlíku	nebo	kafe	v	kavárně	a	vrátím	se	na	parkoviště.	Cílem	tohoto	návrhu	je	ukázat	

lidem,	že	Dvůr	Králové	nad	Labem	není	pouze	ZOO,	ale	 i	krásné	a	malebné	historické	centrum.	

Do	budoucna	by	se	tento	okruh	mohl	stát	možná	i	hlavní	atrakcí	celého	města.	

První		myšlenky	vedly	k	tomu,	co	vlastně	přesně	znamená	samotné	slovo	"terminál".	Původem	z	

latiny,	označuje	slovo	"terminalis"	časový	moment	vyznačující	začátek	konce.	Začátek	x	konec?	

Konec	x	začátek?	I	když	vlak	bude	v	této	části	města	svou	cestu	končit,	zároveň	ji	zde	bude	také	

začínat,	když	pojede	nazpátek.	Zároveň	bylo	mou	vizí	nevyužít	danou	parcelu	jenom	jako	místo	

pro	 vlakový	 a	 autobusový	 terminál,	 kde	 spoje	 končí,	 ale	 hlavně	 také	 jako	 začátek	 nového	

dobrodružství	 a	 nové	 cesty	 pro	 právě	 přijíždějící	 lidi	 a	 návštěvníky.	 Zároveň	 na	 této	 parcele	

vzniká	i	určitá	forma	veřejného	prostoru,	která	slouží	nejen	turistům,	ale	i	místním	lidem.	



	

Z	tohoto	konceptu		jsou	pro	návrh	vyvozeny	tři	základní	věci,	které	jsou	vnímány	jako	důležité.	

	

1. místo	 -	 bude	 ovlivňovat,	 kde	 se	 budou	 odehrávat	 lidské	 životy,	 místo,	 které	 bude	

zapouštět	své	kořeny	do	celého	města	a	místo,	které	bude	dobře	napojeno	na	dopravní	

infrastrukturu	

2. prostor	 -	 který	 je	 a	 bude	 využíván	 denně	 a	 stane	 se	 nedílnou	 součásti	 celého	 města,	

prostor,	jenž	bude	patřit	lidem	a	prostor,	který	bude	kvalitně	propojen	s	městkou	sítí	

3. život	 -	který	bude	mít	za	následek	vytvoření	nových	 impulzů	pro	začátek	města	v	 rámci	

urbanistické	konceptce	a	život,	jenž	se	prolíná	do	okolních	míst	

	

Jižní	 a	 západní	 část	 města	 je	 od	 historického	 centra	 oddělena	 korytem	 řeky	 Labe.	 Vzájemné	

propojení	těchto	dvou	části	se	v	současné	době	děje	pouze	přes	dva	dopravní	mosty	a	to	most	

Jana	 Opletala	 a	most	 Jana	 Palacha.	 Dále	 zde	 najdeme	 tři	 drobné	 lávky,	 které	 jsou	 využívány	

místními.	

Přímé	a	nejkratší	propojení	parcely	terminálu	s	centrem	města	je	právě	přes	most	Jana	Opletala,	

kde	 je	 provoz	 převážně	 automobilový,	 a	 následně	 ulice	 Riegrova,	 která	 vede	 až	 k	 hlavnímu	

náměstí.	Dalo	by	se	tedy	uvažovat	o	jakési	páteři	města,	o	které	je	možné	uvažovat	do	budoucna	

jako	o	důležitém	impulzu	pro	rozvoj	města.		

Jelikož	 by	 pro	 návštěvníka	 města	 měla	 existovat	 pohodlná	 cesta	 do	 samotného	 jádra,	

navrhujeme	revitalizaci	právě	tohoto	propojení.	Podpořením	současného	mostu	by	se	stala	nová	

lávka	pro	pěšího	a	cyklistu,	která	by	vznikla	na	ose	ulice	Riegrovy	a	ústila	by	v	drobný	pás	zeleně,	

kde	již	bude	začínat	areál	Terminálu.	Tímto	propojením	by	se	pěší	a	cyklista	vyhnul	kruhovému	

objezdu.		

	

Důležité	 bylo	 také	 skloubit	 dopravní	 provoz	 terminálu	 a	 pobyt	 místních.	 Návrh	 se	 především	

soustředí	na	městský	prostor,	prostor	k	pobývání,	který	by	sloužil	nejen	místním,	ale	i	turistům.	

Návštěvníkům,	kteří	přijedou	vlakem	a	nebo	autobusem,	ale	i	lidem,	kteří	přijedou	na	kole.	

	



Cestující	 naleznou	 na	 terminálu	 standardní	 služby	 spojené	 s	 cestováním	 jako	 je	 zakoupení	

jízdenek	na	vlak,	ale	i	autobus,	malé	občerstvení,	úschovnu	zavazadel	a	především	kvalitní	čekací	

prostory.	

	

Pro	obyvatele	města	Dvůr	Králové	nad	Labem	byl	navržen	kvalitní	veřejný	prostor,	který	slouží	k	

odpočinku,	ale	například	i	pro	využívání	místními	trhy.	Tento	veřejný	prostor	se	může	využívat	i	

pro	různé	akce	města,a	i	ti	nejmenší	obyvatelé	zde	najdou	zábavné	dětské	hřiště.	

	

ARCHITEKTONICKÉ	ŘEŠENÍ	

Důležitou	věcí	pro	tento	návrh	bylo	zachování	hlavní	pěší	 trasy	kolem	obchodu	Tesco,	která	by	

byla	v	návrhu	napojena	na	již	zmíněnou	okružní	trasu	ze	ZOO	do	centra	města.	Tato	pěší	trasa	

rozděluje	území	na	dvě	části	-	část	dopravní	a	část	veřejnou.	Návrh	se	dále	snaží	zakomponovat	

stávající	budovy,	 které	mají	 co	nabídnout.	Prostory	Vánočních	ozdob	 jsou	 zrekonstruovány	a	v	

parteru	jsou	navrženy	průchozí	pasáže,	které	spojí	řešené	území	s	okolím.	Do	budoucna	se	tato	

budova	stane	důležitým	bodem	z	hlediska	rozvoje	okolních	částí	a	napojení	na	další	atrakce.			

Zásadním	prvkem	architektonického	 řešení	 se	 staly	 okolní	 budovy	 a	 lidské	měřítko.	 Parcela	 se	

totiž	 nachází	 na	 rovině	 a	 návrh	 tento	 fakt	 respektuje.	 Velikost	 a	 kapacita	 terminálu	 odpovídá	

velikosti	 a	 významu	města.	 Celkový	 návrh	 pracuje	 se	 třemi	 navrhovanými	 budovami.	 Každá	 z	

nich	funguje	nezávisle	na	sobě,	ale	dohromady	tvoří	prostor,	který	je	uzpůsoben	dobré	orientaci	

návštěvníka	 čí	 místního.	 Občanská	 vybavenost	 byla	 situována	 směrem	 do	 středu	 veřejného	

prostoru,	 aby	 se	 částečně	 vizuálně	 oddělila	 doprava	 od	 pobytového	 prostoru.	 Ale	 i	 přesto	 pro	

stálé	 vnímání	 a	 dobrou	 orientaci	 je	 budova	 občanské	 vybavenosti	 navržena	 s	 vysokým	

průchodem,	který	lidem	umožňuje,	aby	s	ní	byli	stále	v	blízkém	kontaktu.	

Jelikož	 se	 jedná	o	město,	 které	bylo	 zaleženo	na	 textilním	průmyslu	a	 toto	kulturní	dědictví	 se	

stalo	 tváří	města,	která	 je	viditelná	 i	dnes,	návrh	využívá	materiály,	které	 jsou	pro	průmyslové	

stavby	 typické.	 Jedním	 z	 nich	 se	 stala	 cihla.	 Tento	materiál	 prošel	 rukama	 stovek	 generací	 a	

přesto	 neztratil	 nic	 ze	 své	 funkčnosti	 a	 oblíbenosti.	 Přetrval,	 byť	 s	 několika	málo	 úpravami	 do	

dnešní	doby	a	stále	se	těší	oblibě	nejenom	pro	své	vynikající	vlastnosti,	ale	i	k	úctě	k	řemeslu	a	



našim	 předkům.	 Z	 průmyslové	 revoluce	 se	 stává	 průmyslová	 demolice	 a	 vyjímkou	 nejsou	 ani	

stavby	ve	Dvoře	Králové	nad	Labem.	Proto	jsem	chtěla	aspoň	malý	kousek	historie	tohoto	města	

propsat	do	návrhu	budov.	Výška	budovy	terminálu	a	přístřešků	autobusů,	ale	i	vlaku,	byla	dána	

především	 výškou	 samotných	 dopravních	 prostředků.	 Celková	 výška	 však	 nepřesahuje	 okolní	

stavby.	Terminál	se	svým	zastřešením	a	přímým	napojením	na	autobusovou	doprav,	zajišťuje	pro	

cestujícího	komfort,	protože	se	mezi	jednotlivými	objekty	může	přesouvat	téměř	suchou	nohou.	

Venkovní	zastřešený	prostor	slouží	k	čekání	cestujících	na	vlak	i	na	autobus.	Pro	zpříjemnění	zde	

byl	navržen	světlík,	který	vrhá	denní	světlo	na	zeleň,	která	se	nachází	přímo	pod	tímto	světlíkem.	

Vzniká	 tak	 prostor	 s	 kvalitou,	 kdy	 jsou	 cestující	 chráněni	 před	 deštěm,	 ale	 zároveň	 mohou	

pobývat	venku	na	čerstvém	vzduchu	v	"malém	Safari".	

	

PROVOZNÍ	ŘEŠENÍ	

	

Návrh	 dopravního	 řešení	 autobusové	 dopravy	 vyplývá	 z	 urbanistického	 řešení.	 Bylo	 důležité	

zachovat	co	nejkratší	docházkové	vzdálenosti	mezi	přestupem	z	vlaku	na	autobus,	ale	zároveň	i	k	

ostatním	 navrhovaným	 budovám.	 Pro	 lepší	 orientaci	 na	 autobusovém	 nádraží	 bylo	 zvoleno	

podélné	 stání	 autobusů,	 které	 zapadá	 do	 celkové	 kompozice	 návrhu.	 Hlavní	 čekací	 prostory	

terminálu	 jsou	 nejvíce	 otevřeny	 na	 tři	 světové	 strany.	 Aby	 měl	 cestující	 přehled	 o	 dění	 	 a	

odjezdech,	je	čekací	prostor	co	nejvíce	otevřen.	Díky	krátké	docházkové	vzdálenosti	jsou	cestující	

schopni	 navštívit	 v	 průběhu	 čekání	 na	 daný	 spoj	 i	 kavárnu	 s	 čítárnou.	 V	 budově	 terminálu	 se	

nacházejí	kompaktní	 jádra,	která	zajišťují	 služby	a	provoz	budovy.	V	druhém	nadzemní	podlaží	

těchto	 jader	 se	 nachází	 pouze	 technické	 zázemí	 budovy,	 které	 slouží	 pouze	 pro	 chod	 budovy	

terminálu.	Budova	obsahuje	75	míst	k	sezení	uvnitř	čekárny	a	zároveň	přilbližně	60	míst	k	sezení	

na	krytých	nástupištích.	

	

V	budově	s	občanskou	vybaveností,	která	je	navržena	rovnoběžně	s	hlavní	pěší	trasou	vedoucí	ze	

ZOO,	se	nachází	pošta,	městská	police,	kavárna	s	čítárnou,	ale	i	malý	přednáškový	sál	pro	30	lidí.		

	



Obchodní	dům,	který	vytváří	obchodní	třídu	a	je	rovnoběžný	s	osou	ulice	28.	října,	je	navržen	jako	

jednopodlažní.	Záměrem	bylo	vytvořit	promenádu	obchodů,	které	jsou	přístupné	jak	z	ulice		

28.října,	tak	 i	z	veřejného	prostoru	mezi	Vánočními	ozdobami	a	právě	zmiňovaným	obchodním	

domem.	

	

STAVEBNĚ	TECHNICKÉ	ŘEŠENÍ	 	

Konstrukční	 řešení	 vlakového	 terminálu	 je	 z	 ocelových	 sloupů	 kruhové	 průřezu,	 které	 vynášejí	

společně	 se	 zděnými	 jádry	 střechu,	 která	 je	 tvořena	 z	 lepených	 dřevěných	 vazníků	 o	 rozměru	

150x400mm.	 Tyto	 dřevěné	 vazníky	 jsou	 zasunuty	 do	 ocelových	 žiletek,	 které	 jsou	 přivařeny	 k	

ocelovým	 sloupům	 a	 vzniká	 tak	 zajímavý	 konstrukční	 detail,	 který	 je	 v	 interiéru	 a	 exteriéru	

viditelný.	

Jádra	 jsou	 z	 keramických	 tvárnic,	 na	 kterých	 jsou	 aplikovány	 cihelné	 obklady,	 které	 vytvářejí	

dokonalou	 imitaci	 cihel.	 Ve	 stejném	 stylu	 je	 navržena	 stavba	 pro	 dopravce	 a	 řidiče	 autobusů.	

Vnější	 obvodové	 zdivo	 je	 vyplněno	 tepelnou	 izolací,	 takže	 není	 nutné	 objekt	 dodatečně	

zateplovat.	Hlavní	výpravní	prostor	je	co	nejvíc	otevřen	kvůli	dobré	přehlednosti	a	orientaci	osob.	

Transparentní	fasáda	od	firmy	Schuco	je	navržena	s	izolační	trojsklem	v	pasivním	standardu.	

Vegetační	 střecha	 dodává	 celému	 projektu	 přírodní	 charakter	 a	 zároveň	 vyvažuje	 vztah	 k	

velkému	množství	automobilové	dopravy	ve	městě.	

Konstrukce	domu	občanské	vybavenosti	a	obchodního	domu	 jsou	stejné.	 Jedná	se	o	keramické	

zdivo	a	 stropy,	 které	 jsou	navrženy	 ze	 železobetonu.	Vnější	obvodové	 zdivo	 je	opět	 zajištěno	o	

cihelné	 obklady.	 Takto	 působí	 celý	 návrh	 kompaktně	 a	 zapadá	 do	 okolí.	 Dřevěná	 nosná	

konstrukce	vlakového	terminálu	se	propisuje	i	do	polyfunkčního	domu	a	to	ve	formě	předsazené	

dřevěné	fasády.	Ta	má	funkci	jak	estetickou,	tak	i	funkční	-	stínění.	Stínění	je	tvořeno	z	dřevěných	

lamel,	které	jsou	uchyceny	k	nosné	konstrukci	objektu.	Mezi	obvodovým	zdivem	a	předsazenou	

fasádou	je	umístěn	pochozí	pororošt	pro	údržbu	celého	objektu.	

Zpevněné	plochy	veřejného	prostoru	 jsou	 z	velkoformátových	betonových	dlaždic,	 které	v	 sobě	

nesou	 rastr,	 který	 se	 propisuje	 do	 nosných	 konstrukcích	 všech	 tří	 objektů.	 Jelikož	 tento	 rastr	



nebude	čitelný	z	lidského	pohledu,	snažila	jsem	se	tedy	o	to,	aby	byl	propsán	právě	do	dlažby	a	

ostatních	menších	prvků.		

Aby	byl	prostor	proměnlivý,	zakomponovala	jsem	do	dlažby	zatravňovací	pásy,	ve	kterých	by	byly	

umístěny	 stojany	 na	 kola.	 Ty	 by	 vybíhaly	 přímo	 z	 pásů	 trávy,	 takže	 by	 to	 působilo	 přirozeně.	

Hlavní	kostrou	kompozice	by	se	stala	alej	stromů,	která	bude	vést	návštěvníka	přímo	do	centra	

města.	 Jelikož	tato	cesta	vede	 i	kolem	stávajících	Vánočních	ozdob,	v	blízkosti	 těchto	budov	by	

byla	 navržena	 cílová	 výsadba	 bříz,	 jeřabin	 apod.	 a	 tyto	 rostliny	 by	 měly	 pouze	 krátkodobou	

funkci,	protože	do	budoucna	by	bylo	možné	Vánoční	ozdoby	přesunout	do	míst	brownfieldu.		

Ve	veřejném	prostoru	mezi	obchodním	domem	a	občanskou	vybaveností	by	byla	formální	zeleň,	

která	by	byla	vzhledem	k	hlavní	aleji	pouze	doplňková.	Ale	 i	 tak	by	měla	velký	význam	v	rámci	

celkového	dojmu	a	finálního	návrhu.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TABULKA	BILANCÍ	

Celková	plocha	pozemku	–	14	946	m
2	

Zastavěná	plocha	staveb	-		605,60	m
2	

Hrubá	podlažní	plocha-	terminál	 	 	 	 	 1NP:610,4	m
2
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 2NP:	214,2	m
2
	

	 	 	 			občanská	vybavenost	 	 	 1NP:	620,2	m
2
	

	 	 	 	 	 	 				 		 	 	2NP:	620,2	m
2
	

	 	 	 			obchodní	dům	 	 			 											1NP:	509,36	m
2
	

Celková	hrubá	podlažní	plocha	–	2	574,36	m
2	

Obestavěný	prostor	nadzemních	podlaží	-	terminál:		 									1NP:		2	463,6	m
3	

	 	 	 	 	 	 	 	 													
2NP:		642,6

	
m

3	

	

	 	 	 	 	 	
občanská	vyb.:	 1NP:	1860,6	m

3	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
2NP:	1860,6	m

3	

	 	 	 	 	 	
obchodní	dům

		
1NP:	1528	m

3	

Celkový	obestavěný	prostor	–	8	354	m
3
	

Předpokládaná	cena	–	71,289	mil.	Kč	

	

	


