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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

PŘESTUPNÍ TERMINÁL VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

V urbanistickém řešení vycházím z analýz Dvora Králové a z myšlenky přivedení železnice blíže k centru. 

Díky této příležitosti se otvírá možnost vytvoření nejen koncového terminálu, ale i další stanice u ZOO Dvůr 

Králové. Tím vzniká možnost využití míst podél železniční trati na vytvoření nového propojení s centrem 

města, které by bylo dostupnější pro turisty a zároveň by tyto plochy sloužily jako odpočinková část pro 

místní obyvatele. Napojení by vedlo přes řeku Labe a zahrnovalo by i oživení nábřeží, které je v dnešní chvíli 

velmi nepřístupné. V rámci toho napojení by bylo možné vytvořit okružní stezky pro pěší, cyklisty i 

kolečkové brusle spojující zajímavá místa ve Dvoře Králové. Terminál by svým umístěním fungoval jako 

výchozí bod, který je dostupný ze všech možných směrů.  

 

KONCEPT 

Při navrhování jsem vycházela z přístupů jednotlivých dopravních a pěších provozů směřujících na parcelu. 

Při analýze pěší dostupnosti vyšlo najevo, že k parcele lze dojít téměř ze všech směrů, tudíž orientace 

terminálu není jednoznačně předurčená.  Ve spojitosti s různorodou okolní zástavbou, která při dnešním 

stavu nenabízí žádnou atraktivní okolní scénu, jsem se rozhodla obrátit orientaci směrem do středu a 

vytvořit tak dvůr, který bude propojovat jednotlivé dopravní provozy, umožňovat přístup ze všech koutů 

parcely a zároveň vytvářet centrální prostor pro návštěvníky terminálu. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh dvora tvoří dvě na sebe navazující části. V první řadě se jedná o zastřešení, které zajišťuje propojení 

nástupišť autobusů i vlaků s budovou terminálu. Charakter zastřešení připomíná renesanční dvory a to díky 

vloženým obloukům, které zde mimo funkce estetické mají i statickou funkci a pomáhají držet roštový 

strop, který zajišťuje tuhost střešní desky. Materiálově jsem se snažila odlišit od historizujícího charakteru 

dvora a tak jsem v návrhu použila pohledový beton, který se opakuje i u budovy terminálu a tak tyto dvě 

části materiálově spojuje. Budova terminálu je umístěna ve střední části parcely a vytváří tak předprostor, 

který v případě urbanistických změn v okolí pozemku může být využit k napojení hlavní osy k historickému 

centru města. Odlišnost budovy od zastřešení je dána její fasádou, která je překryta odsazeným 

tahokovem, aby umístěním oken nebyl narušen charakter zastřešení a celý dvůr tak působil jednotněji.  

 



PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Budova terminálu má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. První nadzemní podlaží je rozděleno 

vstupní halou na dvě části a to část určenou pro zaměstnance, která se nachází v obou nadzemních 

podlažích, a část provozů určených pro návštěvníky jako je čekárna, wc, úschovna zavazadel a trafika.  

Jako doplňkovou funkci terminálu jsem v prvním nadzemním podlaží zvolila cyklopoint, kde bude možné 

zapůjčení kol nebo jejich servis a kavárnu, která je otevřená přímo do dvora a umožňuje tak jeho letní 

využití. V druhém nadzemním podlaží se nachází knihkupectví a druhé patro kavárny. Tyto dva provozy 

jsou propojeny čítárnou. V prvním podzemním podlaží se nachází technické zázemí celého terminálu.  

 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Zastřešení je tvořeno železobetonovými sloupy, které vynáší rošt ze stejného materiálu. Oblouky pomáhají 

přenášet zatížení roštu a střechy do sloupů. Celé zastřešení je založeno na pilotech a rozděleno na 

dilatační pole zhruba po čtyřiceti metrech. Budova terminálu je navržena jako stěnová konstrukce tvořená 

z monolitického železobetonového sendviče, který umožní umístění pohledového betonu z interiéru i 

exteriéru. Střecha budovy i zastřešení je navržena jako plochá nevětraná s vnitřními odtoky. Budova 

terminálu je opláštěna tahokovem. Ten je vynášen hliníkovými rošty upevněnými kotvami do fasády. 

Lícování fasády budovy se zastřešením zajišťuje odskočená atika. Budova je založena na kombinaci 

základové desky s pilotami.  

 

TABULKA  BILANCÍ     
      
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH     
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 6682   
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1895   
      
BILANCE HPP     
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  13363   
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 1895   
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 15258   
      
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU     
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 60 133,50m3   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 6 253,50m3   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 66 387,00m3   
      
ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ     
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY ZA 1m3 OBESTAVĚNÉHO PROSTORU 5 000 Kč   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 66 387,00m3   
CELKOVÁ CENA STAVBY 331 935 000 Kč   
   

 


