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TEXTOVÁ ZPRÁVA 

Identifikační údaje 

Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat architektonicko-urbanistický návrh přestupního 

terminálu ve Dvoře Králové nad Labem. Terminál je určený pro autobusovou a vlakovou dopravu. 

Mimo vlastní dopravní funkce je v terminálu navržena i občanská vybavenosti – obchody, pošta, 

kanceláře apod.  

Řešené území trojúhelníkového tvaru je vymezeno 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). 

 

Koncept 

Dvůr Králové nad Labem je malé město s historickým jádrem, které je obklopené průmyslovou 

zástavbou. Ze Dvora Králové pochází tradiční podniky jako textilní výroba Juta, výroba Vánoční 

ozdoby, nebo čokoládovna Carla. 

Dvůr Králové má 16 000 obyvatel, rozlohu 35, 82 km2 a spadá do Královohradeckého kraje. 

Hlavním problémem města je zde naprosto nevyhovující dostupnost vlakového nádraží. Stávající 

vlakové nádraží je umístěno za městem ve špatně přístupném místě pro pěší. Proč se tehdy nádraží 

umístilo v tak nedostupné poloze má prý na vině tehdejší starosta, který provozoval drožky a vlakové 

nádraží schválně umístil tak daleko od města, aby lidé museli na nádraží dojíždět drožkou. 

Autobusové nádraží není z hlediska dostupnosti problémové, avšak s ohledem na velikost města a 

počet obyvatel je zbytečně předimenzované. 

Pro znovuobnovení vlakové dopravy ve Dvoře Králové se současné vedení města rozhodlo pro stavbu 

nového terminálu, který by byl kousek od centra a kde by se mohla sloučit vlaková i autobusová 

doprava a zároveň by nový terminál zatraktivnil lokalitu, v níž by se nacházel. Vlak by zároveň mohl 

mít další zastávku u Zoo, která je hlavní atrakcí města a tím by nové železniční spojení získalo další 

odůvodnění a možnost využití pro turisty cestující především do místní Zoo. 

V územním plánu je lokalita označená jako plocha pro výrobu a skladování, avšak vedení města 

v zadání uvedlo, že územním plánem se nemáme při návrhu omezovat, jelikož se bude měnit. 

Návrh vychází ze zadání, kde je požadováno dohromady aspoň devět míst pro autobusy MHD a 

dálkové spoje a dvě železniční koleje pro vlaky. V návrhu je tento požadavek zohledněn a je zde místo 

pro deset zastávek autobusů a dvě odstavná stání navíc, které v budoucnu v případě rozšíření 

autobusové dopravy mohou také sloužit jako zastávky. 

Dané území pro nový terminál se nachází na pomezí průmyslové a obytné zóny. Rodinné domy v této 

lokalitě zpravidla patřily továrníkům, kteří vlastnili místní továrny a svá sídla si stavěli tak, aby byly 

továrnám co nejblíže.  

Pozemek určený pro nový terminál je v současné době nevyužívaný a ve vlastnictví společnosti ČEZ. 

Koncept vlastního návrhu spočívá ve vytvoření bezpečně dostupného místa pro pěší a cyklisty, a to 

s ohledem na fakt, že místní obyvatelé se nejčastěji dopravují na kole nebo pěšky. Zároveň se 

v návrhu snažím o vytvoření příjemného a snadno přehledného místa, který bude pro nové 



návštěvníky místem pro získání potřebných informací a pro stálé cestující místem, na kterém se 

budou cítit bezpečně a budou terminál rádi využívat. 

Bezpečně přístupným se terminál stává odkloněním části dopravy, aby na východní části pozemku 

směrem k městu mohl vzniknout příjemný park, který podpoří vztah řešeného území k městu díky 

lepší pěší a cyklistické dostupnosti terminálu. Park bude oddělen od silnice stromořadím a uvnitř 

parku budou pouze nízké keře, aby byl park přehledný a nevznikala zde nepříjemně vyhlížející 

zákoutí. Zároveň bude pro přijíždějící návštěvníky města prvním zážitkem poté, co opustí terminál.  

Park je rozdělen do pravidelných pásů, ve kterých se střídá zatravněná plocha, záhon nízkých keřů, 

nebo pochozí plocha z mlatu, kde jsou umístěny lavičky. Tyto pásy pak přetínají dvě hlavní dlážděné 

cesty, které návštěvníka provádí parkem až k terminálu. 

Samotný terminál je umístěn mezi dopravní částí pozemku a klidovou částí pozemku – parkem, což 

následuje záměr vytvořit bezpečný a příjemný přístup k dopravnímu terminálu a samotným 

nástupištím. Cestující přechází maximálně jeden přechod pro chodce, jinak se pohybuje v pěší zóně. 

V případě, že musí v terminálu strávit více času čekáním na spoj, může ho strávit i venku v 

prostorném a klidném parku, místo na lavičce na dlážděném chodníku u silnice, kde je i vetší výskyt 

cestujících lidí. Park také nemusí sloužit pouze pro cestující, ale i pro místní obyvatele, kteří se zde 

denně pohybují. 

Urbanistické řešení 

Funkční využití pozemku jsou různá a plynule mezi sebou přechází. Při příchodu k terminálu 

návštěvník projde parkem – klidovou částí, kde ho neohrozí dopravní provoz a bezpečně návštěvníka 

dovede až k terminálu. Park plynule přechází na zpevněnou plochu před terminálem, kde se mohou 

konat různé jarmarky, či jiné akce, které by mohly přitáhnout návštěvníky. Tento prostor je dlážděný 

a pro příjemnější klima v letních měsících jsou zde umístěny čtyři menší vodní plochy které tvoří 

průchozí pás mezi terminálem a parkem. Přímo před terminál je uvažováno stání pro kola. 

Autobusová doprava bude jednosměrná s podélným zastavením autobusů u nástupišť. Autobusy 

nebudou přejíždět přes celou řešenou parcelu, což uvolní prostor pro chodce a cyklisty a umožní jim 

volný pohyb po parcele, ale budou přijíždět po již stávající silnici, která vede kolem obchodního domu 

Tesco. 

Železniční doprava se odkloní na okraj pozemku, a tudíž nebude pro cestující bariérou. Mezi vlakovou 

a autobusovou dopravou vznikne částečně zastřešený prostor. Zastřešení bude na sloupech o 

pravidelném modulu 5 metrů. Sloupy se zastřešením budou cestujícího pomyslně navádět 

k terminálu, který se stane „bránou do města“ a vyvede návštěvníky směrem k městu. 

Pro parkování automobilů se smí počítat s využitím parkoviště vedlejšího obchodu Tesco. Před 

terminálem jsou krátkodobá 4 stání K+R v zálivu. Vozidla jedoucí v protisměru využijí blízký kruhový 

objezd pro otočení směru. 

V zadání byl požadavek umístit menší trafostanici, v tomto případě bude umístěna pod zemí. 

Architektonické řešení 

Terminál má půdorys ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku tak, aby plynule navazoval na dráhu 

vlaků i autobusů. Hlavní průchod je orientován ze západu na východ a směřuje na přestupní plochu 

mezi vlakovým perónem a autobusovými nástupišti.  



Terminál je dvoupodlažní skeletová stavba se skleněnou fasádou. Terminál bude průhledný, což 

pomůže ke snadnější orientaci pro nově příchozí a zároveň vytvoří kontrast k průmyslovým 

mohutným stavbám v okolí. 

Kolem celého terminálu obíhá stříška a její nosné ocelové sloupy jsou ve stejném modulu jako sloupy 

ve fasádě, tudíž se z kolmého pohledu do sebe sloupy vepisují. Sloupy nesoucí zastřešení vybíhají od 

terminálu k perónu a k autobusovým nástupištím a zároveň tak vytváří přestupní nádvoří za 

terminálem, které je po obvodu zastřešené. 

 

Provozní řešení 

V přízemí terminálu budou umístěny veškeré potřebné služby pro cestující a návštěvníky města. 

Úschovna zavazadel, pokladny a infocentrum jsou umístěny vedle sebe, aby návštěvník měl 

nepotřebnější služby pohromadě. Dále je v přízemí umístěno občerstvení s kavárnou, kde se 

návštěvník případně může zdržet i déle. V kavárně je zázemí pro zaměstnance, sklad a přípravovna 

jednoduchých pokrmů. Kavárna je uvažována jako samoobslužná, protože se zde budou prodávat i 

jednoduchá jídla, případně tiskoviny. Z odbytové plochy kavárny bude samostatný východ na západní 

fasádě, který bude směřovat ven před terminál směrem k parku a v letním období zde může být 

umístěna zahrádka. Dále jsou v přízemí umístěny toalety a toalety pro handicapované. V přízemí se 

ještě nachází pošta, kvůli snadné obslužnosti. Pošta má i vlastní zadní vstup do rozřazovací místnosti 

na jižní fasádě směrem k silnici pro snadnější přívoz nových balíků a dopisů. Pošta má vlastní sociální 

zázemí a denní místnost. Dále je v přízemí umístěna technická místnost s vlastním venkovním 

vchodem, který je také orientován k silnici, a to z důvodu snadnější údržby a také požární 

bezpečnosti. U západní fasády se nachází kancelář pro ostrahu s výhledem na železnici a zastávky 

autobusů, a s vlastním sociálním zázemím. Ve vstupní hale jsou rozmístěny lavičky pro cestující.  

Do druhého podlaží vedou schody umístěné centrálně v hale, nebo výtah. Nachází se zde kancelář 

pro dispečink a zázemí pro řidiče s kuchyňkou, toaletou a sprchou. Dále jsou zde prostory pro 

komerční využití jako například cestovní kancelář, nebo obchod s místními výrobky, případně 

suvenýry, které zvýší atraktivitu terminálu a zviditelní místní tradiční podniky jako jsou Vánoční 

ozdoby a čokoládovna Carla.  

Stavebně-technické řešení 

Budova terminálu je dvoupodlažní prosklená skeletová budova, sloupy jsou betonové a jsou 

rozestavěny v modulu po 5-ti metrech. Fasáda je řešena skleněných obvodovým pláštěm značky 

Schüco. Tuhost stavby zajišťuje obvodový práh a ztužující jádra. Zastřešení bude provedeno pomocí 

jednoplášťové ploché střechy. 

Terminál po obvodu obíhá stříška z ocelové konstrukce, na níž jsou uloženy desky z ethylen-

tetrafluorethylen folie, zkráceně etfe folie. Je to pevný a trvanlivý materiál, který je vhodný pro 

venkovní použití. Má vysokou průhlednost a velice hladký povrch, čímž se zároveň stávají 

samočistícími. Fólie se přizpůsobuje tvaru rámu. 

Vytápění bude teplovzdušné s rekuperací. Vytápění bude vedeno v podhledech. 

 



 

Tabulka bilancí 

- Celková plocha pozemku    16 728 m2 
- Zastavěná plocha staveb v m2      1064 m2  
- Hrubá podlažní plocha nadzemních a podzemních podlaží v m2  665,9 m2  
- Celková hrubá podlažní plocha v m2      1331,8 m2  
- Obestavěný prostor nadzemních a podzemních podlaží v m3  7 326,5 m3 
- Celkový obestavěný prostor v m3     7 326,5 m3 
- Předpokládaná cena v Kč       53 490 777 Kč 
 


