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Identifikační údaje 

Řešené území se nachází v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Prostor trojúhelníkového 

tvaru je vymezen stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října. Jedná se o tyto pozemky: část 

3987/1 (vlečka), 2048/3, 2048/9, 2048/10, 2048/11, 2048/13, 2041/4, st. 2602 (trafostanice) a st. 

2415 (k demolici). 

 

Východiska 

Dvůr Králové nad Labem je historické město s cca šestnácti tisíci obyvateli a rozlohou 3 583 ha, 

z nichž 174 ha zaujímá zastavěná plocha. Nachází se v okrese Trutnov v centrální části 

Královéhradeckého kraje asi 35 km severně od Hradce Králové. Město s tradicí textilního průmyslu 

má řadu historických, kulturních i uměleckých památek a je jedním z turistických center východních 

Čech. 

Nový přestupní terminál bude sdružovat stávající autobusové nádraží, které není v majetku města, a 

město tudíž nemůže zasahovat do jeho nevyhovujícího stavu, a novou vlakovou trať, kterou bude 

obsluhovat přímá linka z Pardubic do Dvora a spoj pendlující mezi stávající železniční stanicí 

(vzdálenou cca 2 km vzdušnou čarou od centra města) a novým terminálem.  

 

Koncept 

Cílem návrhu je vytvořit kontinuální veřejný prostor. Smazání hranic mezi dopravní plochou, 

veřejným a komerčním prostorem.  Decentralizace funkcí a odpoutání se od zónování prostoru. Celý 

prostor funguje jako jeden celek - pěší zóna bez zbytečných bariér. Vzhledem k nestabilizovanému 

okolí (supermarket Tesco, nedaleký brownfield, Vánoční ozdoby,…) není prostor přesně vymezen, ale 

oddělen pouze měkkou hranicí, která umožňuje propojení a navázání i v případě budoucích změn v 

území. 

Jedinou bariéru v prostoru tvoří vlakové koleje, které jsou kvůli nástupišti zapuštěné do země, a tvoří 

tak významnou hranici. Vlakové nástupiště na stávající vlečce, určené pro spoje z Pardubic do Dvora 

Králové, bude tvořit klasický perón, s nutným převýšením vůči kolejím.  

Druhé nástupiště ale lze řešit mnohem přívětivěji vzhledem z veřejnému prostoru: tramvají, která v 

prostoru netvoří téměř žádnou bariéru. Tento druhý spoj by měl sloužit pouze jako kyvadlový mezi 

novým terminálem a stávající železniční stanicí, což k délce trati 3,7 km a nízkou rychlostí, kterou lze v 

tomto úseku jet, je mnohem výhodnější pro tramvaj. Tramvaj má stejný rozchod kol jako vlak, a 

celkově je s železnicí kompatibilní. Výhoda tramvaje je také v možnosti budoucího napojení dále do 

města, což by u vlaku nebylo možné. 

 

 

Urbanistické řešení 

Doprava v území funguje na principu náměstí, které je tvořenou volnou plochou, určené jsou pouze 

vjezdy a výjezdy z území.  Autobusy do prostoru terminálu vjíždí z ulice Alešova, odkud se jejich 

trajektorie paprskovitě rozbíhá k jednotlivým nástupištím. Výjezd z území je zajištěn přes ulici 28. 

října, která je zahrnuta do řešené plochy.  



12 samostatných objektů terminálu je uspořádáno paprskovitě po směru jízdy autobusů. Každé 

nástupiště je na samostatné linii, a společně se zelení vymezují veřejný prostor.

 

 

Architektonické řešení 

Jednotlivá nástupiště jsou tvořena pásy s vlastním přístřeškem zastávky a nástupní hrany, přidružené 

funkce a doplněné o zeleň a mobiliář. Budovy mají jednotnou šířku 4 m, liší se jejich délka v závislosti 

na funkci, kterou zastávají. Stavby jsou velice jednoduchého tvaru a minimální vnitřní plochy, protože 

hlavní důraz je dávám na veřejný prostor mezi nimi. 

 

Provozní řešení 

Terminál zahrnuje i veřejné funkce a služby, takže není závislý pouze na cestujících využívajících 

veřejnou dopravu. Každá z 12 staveb nabízí jinou funkci: pekárnu, trafiku, kavárnu, opravnu obuvi a 

oděvů, prodejnu ovoce a zeleniny, vinárnu a nekomerční prostory knihovny, infocentra, pokladen, 

veřejných záchodů a zázemí pro řidiče. Funkční náplň budov tedy nabízí škálu služeb využitelných po 

celý den. Jednotlivé budovy jsou orientované do dvou otevřených prostorů, uprostřed nichž jsou 

vodní fontány a rozcestník s hodinami pro snazší orientaci. 

Zastávky určené pro různé druhy spojů jsou výrazně barevně odlišeny (kolejová doprava, dálkové 

autobusové linky, regionální autobusové linky a výstupní stání), každé nástupiště je také na fasádě 

označena velkým číslem, aby bylo rozeznatelné i z dálky. 

 

Stavebně-technické řešení 

Stavby a přístřešky zastávek jsou konstrukčně velice jednoduché. Obvodové zdi z keramických zdících 

tvarovek a železobetonové sloupy vynášejí železobetonovou desku střechy. Vnitřní dispozice jsou 

odděleny příčkami z keramických tvarovek - vzhledem k malé šířce staveb 4m není nutná žádná 

vnitřní nosná stěna. Zdi jsou založené na základových betonových pásech, sloupy na patkách.  

Fasáda obvodových zdí je opatřena obkladem z perforovaného nerezového plechu, který barevně 

odlišuje druhy zastávek a obsahuje i číslo daného nástupiště. V plechovém obkladu jsou přiznané 

pouze otvory výloh a vstupy pro zákazníky. Dveře pro zaměstnance a okna jsou “schovaná” pod 

plechem, a objekty tak působí kompaktním dojmem, ale světlo přes perforovaný obklad do interiéru 

dopadá a za tmy naopak okna prosvítají přes fasádu. 

 

Celý prostor bude vyskládán dlažbou vyspádovanou směrem k zeleným pásům, kde se dešťová voda 

bude vsakovat do podloží. Pásy zeleně budou osázeny extenzivní směsí travin a trvalek, doplněné o 

stromy - středně velké dřeviny s vysoce vykmeněnou korunou ve výšce nad 4 metry. 

  



Tabulka bilancí 

Celková plocha pozemku 16 728 m2 

Zastavěná plocha staveb 800 m2 

Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží 568 m2 

Hrubá podlažní plocha podzemních podlaží 0 m2 

Celková hrubá podlažní plocha  568 m2 

Obestavěný prostor nadzemních podlaží 2800 m3 

Obestavěný prostor podzemních podlaží 0 m3 

Celkový obestavěný prostor 2800 m3 

Předpokládaná cena 30 980 504 Kč 

 

 




