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TERMINÁL DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Primárním cílem bakalářské práce bylo vytvořit na zadaném území autobusový a vlakový 
terminál spojený s centrem novou pěší osou, která by byla odcloněna od průmyslové zóny 
teplárny ČEZ zástavbou. Centrum je od parcely vzdáleno necelý jeden kilometr. 

Současná přístupová cesta na pozemek není příliš atraktivní a proto se projekt snaží de�novat 
novou.

Charakter okolí vyplývá z historických skutečností, kdy byly s rozvojem průmyslu v 19. – 20. 
století postaveny budovy a areály tehdy vznikajících �rem. 

Urbanistické řešení

Návrh respektuje měřítko města a okolí parcely i existenci současné zástavby v podobě 
supermarketu Tesco a budov výroby Vánočních ozdob. Budovy výroby Vánočních ozdob jsou  
do návrhu přímo zahrnuty.

V přímém okolí parcely se nachází teplárna a textilní �rma Juta (z jižní strany) a sídlo Lesů České 
republiky (z východní strany). Ze západní strany parcelu lemují vily, rodinné domy a plochy, 
které město plánuje využít na výstavbu obytné zástavby. 

Na řešené parcele se v současné době nacházejí výše uvedené budovy výroby Vánočních ozdob 
a obchodního domu Tesco. Zbylá plocha je nevyužitá.

Směrem z centra města novou osu tvoří lávka přes řeku Labe, za přechodem přes stávající silnici 
navazuje nově vzniklá třída, která prochází nádvořím budovy výroby Vánočních ozdob a dále  
skrz spojnici dvou křídel budovy a končí u vstupu do terminálu.

Záměrem bylo vytvořit oddělenou samostatnou třídu tvořící bariéru od teplárny tak, aby vznikl 
klidný vnitroblok.

Celá plocha je rozdělena na více stejně důležitých funkcí, kde jednou z nich je samotný terminál. 
Ostatní objekty mu však nejsou podřízené.

Návrh respektuje osy stávajících budov na parcele, tím je určena jeho kompozice. 

Návrh je rozfázován do dvou stádií. 

V první fázi se jedná o přeložení kolejí, výstavbu budovy terminálu, policie, obchodu a 
restaurace, vybourání prostupu skrz budovu Vánočních ozdob, její kompletní rekonstrukce, dále 
následuje výstavba lávky a bourání obchodního domu Tesco a dalších stávajících technických 
budov na parcele, které nejsou využívány.

V druhé fázi je dotvořena hlavní třída výstavbou polyfunkční budovy – pošta, potraviny, 
koncertní sál a galerie, výstavba bazénu, skateparku, následné vytvoření parku a nakonec 
výstavba rodinných domů na území brown�eldu.

Tyto procesy však mohou probíhat paralelně. 



Koleje bylo nutno kvůli konceptu a urbanismu na parcele přesunout na místo stávajících kolejí 
vedoucích do teplárny. Podél vlakového nástupiště se nachází i nástupiště autobusové, aby 
byla využita co nejmenší plocha na dopravu a byl zajištěn rychlý a snadný přestup mezi vlakem 
a autobusem. Autobusy jsou řazeny v podélném směru.

Nově vzniklá třída začíná lávkou vedoucí přes řeku, pokračuje přes silnici, dál mezi křídly 
budovy Vánočních ozdob, kterou ve spojnici křídel budovy protíná. Poté třídu křižuje druhá 
hlavní osa, která je na ni kolmá. V tomto bodě se nachází vodní prvek. Třída dál pokračuje mezi 
budovou galerie a koncertního sálu a budovou policie a obchodu. V tomto místě se nachází 
hlavní vstup do přestupního terminálu. Třída je izolována od teplárny a okolí, tím je zabezpe-
čen přímý a klidný přístup k terminálu.

Samotná budova terminálu má svým vzhledem působit co nejreprezentativněji, ale její velikost 
odpovídá měřítku a potřebám města. Zalomený tvar budovy do tvaru ¨L¨, který navazuje na 
hlavní třídu vedoucí od řeky, má cestující navést dovnitř budovy,  a pak přímo k vlakovým a 
autobusovým nástupištím. Podél budovy terminálu lze projít přímo k nástupištím, kde se 
nachází zastřešený prostor. 

Druhá hlavní osa vede podél krytého bazénu, přechází podél budovy Vánočních ozdob a 
galérie s městským koncertním sálem, pak kolem policie a obchodu a je ukončena restaurací.
 
Severně od budovy Vánočních ozdob se nachází rozlehlé parkoviště sloužící celé parcele. 
Parkoviště neleží na centrální ose a je tak odděleno od hlavní třídy.

Řešena byla i sportovní zóna, kde se nachází výše zmíněný krytý bazén a skatepark.
V rozlehlém parku, který se nachází v blízkosti skateparku, galérie s městským koncertním 
sálem a terminálu, je prostor na bruslení, cvičení, případné umístění dětského hřiště, trampolí-
ny apod.
Architektonické řešení

Budova terminálu:
Objemově je budova tvaru hokejky a reaguje na okolní situaci. 
Vstup do budovy terminálu je oproti čekárně o metr převýšený. Je orientován na střed osy 
třídy a je tvořen prosklenou částí s vstupními dveřmi a velkou průsvitnou polykarbonátovou 
plochou s hodinami. Fasáda má v noci efekt majáku a usnadňuje orientaci. Vstupu, kromě 
hodin, dominuje nápis DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Prostor čekárny je lineární s jasným 
směrem pohybu. Funkce jsou kontinuálně řazeny za sebou. Z čekárny je přístupná tra�ka/po-
traviny, dále prodej jízdenek, informace, úschovna zavazadel a toalety. Místnost svou výškou 5 
metrů působí monumentálně a je po celé délce vizuálně propojena s přilehlým parkem velko-
formátovými okny. 
Podlahu tvoří betonová deska s leštěným povrchem, který je uzpůsoben pro vysokou zátěž.
Na stropě je zavěšen podhled ze sádrokartonu opatřený lesklým nátěrem barvou imitující kov 
značky Oikos. Podhled tvoří dílce tvaru trojúhelníků, nenavazující na sebe, v mezeře mezi nimi 
jsou zavěšeny „U“ podélné prvky se zabudovanými tyčovými zářivkami skrytými průsvitnými 
kryty, rozptylujícími světlo.
Stěny čekárny mají bílou omítku a interiér je celkově laděn do decentních barev, aby vyniknul 
výrazný podhled.
Fasáda objemu vstupu a čekací haly je tvořena černými fasádními deskami systému MAX 
Exterior. Obvodové stěny mají bílou hladkou omítku. Okenní rámy lícují s fasádou. 

Dispoziční řešení:
Budovu terminálu tvoří jedno nadzemní podlaží. Budova je provozně rozdělena na dvě části – 
zázemí terminálu a čekárna otevřená do parku, s výhledem na nástupiště, takže má cestující 
přehled o tom, co se děje venku. Nachází se zde lavičky na sezení. Velká plocha umožňuje i 
umístění vertikálních panelů k vystavování.



Zázemí se rozprostírá na ploše nižší části terminálu. Na ploše zázemí se dále nachází prodejna 
jízdenek s infocentrem, denní místnost, kancelář dispečinku, hygienické zařízení a technická 
místnost. Vstup pro zaměstnance výpravní budovy je samostatný a umístěný na straně směřu-
jící do obchodní ulice.

Nástupiště/přístřešky:
Vlakové nástupiště tvoří betonová deska táhnoucí se uprostřed dvou kolejí. Ochrana před 
klimatickými podmínkami je zajištěna ocelovou konstrukcí přístřešku ze žeber tvaru obrácené-
ho „L“ s černým oplechováním, ladícím s fasádou terminálu. Rovnoběžně s vlakovým leží za 
komunikací pro autobusy autobusové nástupiště. Autobusy jsou řazeny podélně a komunikace 
je jednosměrná. Jednotlivé zastávky jsou označeny vertikálními betonovými prvky s číslem a 
jízdním řádem.

Obchodní dům s policejní stanicí:
Budova obchodního domu s policií navazuje svým tvarem na osu třídy a svým zalomením 
vytváří spolu s budovou terminálu průchod až k nástupištím. Celkově působí budova vzduš-
ným dojmem, kvůli velké ploše prosklení.
V 1NP se nachází dva samostatné obchody s prostory určenými pro prodej oblečení, sklady a 
zázemím. Jeden z obchodů je dvoupodlažní, kde komunikaci tvoří ocelové bočnicové schodiš-
tě a výtah. Zásobování probíhá z jižní strany z parkoviště. Vstup do policejní stanice je umístěn 
v rohu budovy a a navazuje na vertikální komunikaci v podobě schodiště a výtahové plošiny. 
Plocha policie se rozprostírá na ploše 9x9 metrů. Nachází se zde vstupní hala, čtyři kanceláře, 
konferenční místnost, hygienické zařízení, šatny, sklad zbraní a posilovna. U budovy se také 
nachází parkovací místa pro policejní vozy.
Fasády jsou do ulice prosklené a ze zadní strany parkoviště je fasáda z fasádních panelů MAX 
Exterior porta�ex v šedé barvě.

Budova vánočních ozdob: 
Skrz spojnici dvou křídel budovy výroby vánočních ozdob bude přes dvě patra vybourán 
portál. Zůstane pouze nejvyšší podlaží podporované sloupy skeletové konstrukce v modulu 
7x7 metrů.
Dispozice ostatních částí budovy není předmětem návrhu. Předpokládaná funkce je administ-
rativní budova, neboť skeletový nosný systém umožňuje volné utváření dispozice jako jsou 
„open space“ kanceláře. Pro ilustraci byly navrhnuty jako obvodový plášť navrhnuty dvojité 
prosklené fasády.

Polyfunkční stavba:
Polyfunkční stavba je provozně rozdělena čtyři části. Galerie a koncertní sál v 2NP a potraviny s 
poštou v 1NP. 
Vstupy na poštu a do potravin jsou orientovány do prostoru třídy. Vstup do galerie a koncertní-
ho sálu je v rohu, směřovaném k parkovišti naproti krytého bazénu. 
Koncertní sál a galerie jsou přístupné po schodišti nebo výtahem. 
Koncertní sál:
Za vstupem se nachází šatny a po levé straně vstup do sálu, který kromě parketu disponuje 
barem a posezením. Ze sálu je vstup na velkou terasu, kde se mohou odehrávat open air 
koncerty nebo představení. Objem sálu je vykonzolovaný před fasádu spodního podlaží o 3 
metry. Je také oproti ostatním objemům převýšen. Fasáda sálu tvoří kortenové panely. Vnitřní 
plochy stěn jsou opatřeny akustickými obklady, instalovány na zvukově pohltivý materiál. Na 
strop je zavěšen akustický podhled schopný směřovat zvukové vlny konkrétními směry.
Vystupující se na pódium dostanou z přímo přístupné backstage. Poslední místností je sklad 
baru. Ze sálu jsou přístupné toalety, které jsou společné s galerií.
Galerie:
Do galerie se dostaneme kolem šaten a toalet spojovacím krčkem. Výstavní prostor udávají 
sloupy a obvodové stěny. Využití plochy galerie je variabilní. Prostor umožňuje rozmanité 
rozmístění uměleckých děl. Nachází se zde pokladna s pultem a galerie také nabízí možnost 
využít balkon orientovaný do parku nebo venkovní terasu.



Parky: 
Parky jsou uzpůsobené k relaxaci a fyzickým aktivitám. Nabízí návštěvníkům rozmanité funkce 
jako jsou: skatepark, posilovací stroje, trampolíny a dětské hřiště. Cesty jsou křivolaké, to 
mohou lidé využít například v jezdění na koloběžkách nebo na kolečkových bruslích. Plochy 
parků budou osázeny jehličnatými i listnatými stromy a keři.
Lávka:
Lávka přes řeku Labe navazuje na osu třídy a je z předepjatého železobetonu s podporami v 
podobě sloupů uprostřed rozpětí. 
Konstrukční řešení:

Budova terminálu:
Konstrukce budovy terminálu je z monolitického železobetonu. Obvodové stěny tloušťky 
400mm.
Stavba je založena na základových pasech. Vstup do budovy je ztužen příčným ocelovým 
táhlem v místě rámu vstupních dveří. 
Fasádu tvoří fasádní panely MAX Exterior porta�ex instalované na systémový rošt.
Odvod vody z konstrukce je zajištěn spádováním stropní desky ústícím do střešního podtlako-
vého odvodňovacího systému PLUVIA značky GEBERIT. Železobetonová stropní deska tloušťky 
400mm je opatřena parozábranou a živičnou krytinou.

Obchodní dům a policie:
Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet v modulu 6x6m. Sloupy jsou v rozměru 
400x400 mm a výšce 4000 mm, průvlaky jsou v průřezu 300x400 na výšku. Vyzdívku tvoří 
POROTHERM keramické tvárnice, které jsou zateplené EPS a je na ně instalována fasáda MAX 
Exterior porta�ex v šedé barvě. Odvod vody z konstrukce je zajištěn spádováním stropní desky 
ústícím do střešního podtlakového odvodňovacího systému PLUVIA značky GEBERIT. Stropy 
jsou železobetonové. Železobetonová stropní deska střechy tloušťky 400mm je opatřena 
parozábranou a živičnou krytinou. Okna jsou z tepelně izolačního dvojskla z čirého skla v 
hliníkovém rámu.

Polyfunkční dům:
Zde je použit stejný konstrukční systém jako u obchodního domu v modulu 6x6m. 
Sloupy jsou v rozměru 400x400 mm a výšce 4000 mm, průvlaky jsou v průřezu 300x400 na 
výšku. Okna jsou z tepelně izolačního dvojskla z čirého skla v hliníkovém rámu. Železobetono-
vá stropní deska střechy tloušťky 400mm je opatřena parozábranou a živičnou krytinou.
Konstrukce galerie je pootočená o 45 stupňů a díky tomu vzniká prostor terasy mezi galerií a 
koncertním sálem. Vykonzolované přesahující části mají zesílené průvlaky.
Koncertní sál má výšku sloupů 5000mm a nemá vnitřní podpory. Tuto vzdálenost překlenou 
předepjaté ŽB nosníky. Tyto nosníky vynáší sloupy rozměru 500x500 mm.

Všechny budovy splňují požadavky na únikové cesty. 



TABULKA BILANCÍ

BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVENÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
OBESTAVENÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ
  
OBESTAVENÝ PROSTOR CELKEM

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY - 6536kč / m³ 

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ
HPP TERMINÁL
HPP OBCHODNÍ DŮM S POLICIÍ
HPP POLYFUNKČNÍ STAVBA
HPP RESTAURACE
HPP KRYTÝ BAZÉN

UŽITKOVÁ HPP CELKEM

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ
CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU 

KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁTÍ 

5502
0

10 855
5 334

79 502
0
  

79 502

180 242 684 kč

585
1916
1940

258
1520

6558

27 576m³
35 600

178


