








IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Parcelní číslo:  st.2602, 2048/3, 2048/9, 2048/10, 2048/11, 2041/4, 2048/13, 2041/4, 

st.2415 

Obec:   Dvůr Králové nad Labem 

Číslo LV:  5812 

Výměra (m2):  9746 m2 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: ČEZ, a.s. 

 

Parcelní číslo:  3987/1 

Obec:   Dvůr Králové nad Labem 

Číslo LV:  5812 

Výměra (m2):  38595 m2 (řešené území 5200 m2) 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: ČEZ, a.s. 

 

VÝCHODISKA / STRATEGIE / KONCEPT 

Terminál představuje spojení dvou věcí – vnitřního a vnějšího, města a okolí. Záměrem mé práce je 

plynule propojit hlavní pěší trasu z centra města s autobusovou a vlakovou dopravou. Aby toto 

spojení bylo co nejpřirozenější, měla by se hmota budovy terminálu koncentrovat v místě spojení a 

postupně rozvolňovat směrem k městu a směrem k okolí. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Budova terminálu je situována na severní, nejdelší stranu parcely.  Návrh se striktně drží zadaného 

území, umožňuje ale i rozvoj okolních ploch. Liniový terminál vytváří spojnici mezi současnou vlečkou 

integrovanou pro nové využití a osou hlavní pěší komunikace do centra města. Zároveň je ale 

z terminálu možný i průchod k obchodnímu domu Tesco. V současnosti se zde nachází parkoviště, 

které bude sloužit i potřebám terminálu. Do budoucna by se toto parkoviště mohlo přesunout do 

podzemí a dodat tak impulz k rozvoji této, v současné době nedůstojně využité velké plochy v těsné 

blízkostí krásné aleje vedoucí podél řeky. Plocha by mohla sloužit například k vybudování nákupní 

galerie zahrnující i současné Tesco, doplněné o otevřený veřejný prostor. Zároveň by měla podpořit 



trasu nové cesty z terminálu do ZOO. Význam této cesty zvýší také zastavění brownfieldu na sousední 

parcele, která je v současné době bariérou. Další potenciál rozvoje je v objektu Vánočních ozdob. 

Rozšířením působnosti, zpřístupněním provozu návštěvníkům nebo vybudováním muzea by mohl 

provoz ozdob zvýšit svou atraktivitu nejen pro obyvatele Dvora Králové, ale také pro turisty, kteří by 

jistě ocenili výhodnou polohu v blízkosti dopravního terminálu. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Prostor terminálu vymezuje dvacet ocelových rámů řazených za sebou ve směru osy propojení 

vlakové trati a pěší komunikace z centra města. Ocelový rám se tedy stává dominantním prvkem celé 

stavby. Návrh budovy terminálu je volně inspirován motivem vlaku. Jedná se o podélnou stavbu 

s jednou hlavní komunikací uprostřed dispozice. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit plynulé spojení – 

plynulý přechod z otevřeného prostoru přes uzavřený opět k otevřenému. Proto jsem využila 

ocelových rámu k definování prostorů různých charakterů a odlišné míry propustnosti.  

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Liniová budova terminálu začíná směrem z centra města předprostorem jehož objem definují první 

dva ocelové rámy stojící samotně. Jelikož nejsou tyto rámy doplněné o žádnou další konstrukci, 

vzniká objem vymezený pouze pocitově, nikoliv funkčně. V tomto místě se nachází stojany na kola 

kryté zastřešením totožným se zastřešením autobusových zastávek. Průchod pokračuje přes dvůr 

obestavěný vysokými stěnami, který je otevřený směrem k obloze. Dvůr je dostatečně velký pro 

výsadbu zeleně a stromů. Lavičky jsou součástí zídek vymezujících prostorů pro pěstování okrasných 

travin. Po pravé straně dvora jsou situovány tři dvoupodlažní objekty. Dva z nich by měli sloužit pro 

obchod a třetí, dvojnásobně velký je navržen jako kavárna. Linie pokračuje přes jedno volné pole. 

V tomto místě křižuje směr trasy průchod od obchodního domu Tesco směrem k autobusovým 

zastávkám. Následuje hlavní budova terminálu, funkčně zcela uzavřený objem vysokými 

nepropustnými stěnami a prosklenou střešní konstrukcí. Budova je rozdělena na tři podélné pásy. 

Střední pás hlavní komunikace je zcela volný nejen v podélném směru, ale i ve svislém – probíhá až 

do výšky zastřešení. Pás po pravé straně je rozdělen na dvě podlaží. První zahrnující prodej jízdenek, 

informace a toalety je určeno návštěvníkům a druhé s kancelářemi pro zaměstnance. Pás po levé 

straně je jednopodlažní a obsahuje čekárnu, trafiku a občerstvení. Z uzavřeného terminálu cesta 

pokračuje na zastřešené nástupiště, které je navrženo jako středové mezi dvěma kolejemi. Obdobě 

jako budova terminálu jsou i autobusové zastávky řazeny liniově na dvou nástupištích podél budovy 

terminálu.  Vlakové nástupiště i autobusové zastávky jsou navíc propojeny i s jižní částí města. 

Trojúhelníkový cíp parcely mezi autobusovými zastávkami a ulicí 28. října slouží  jako veřejný prostor 

se stromy a městským mobiliářem. 



STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Ocelové rámy vynášejí konstrukci prosklené střechy nad hlavní budovou a vlakovým nástupištěm. 

Stěny jsou vyzděny z vápenopískových bloků a obloženy pásky dodávající vzhled režného zdivo. 

Stropy jsou navrženy z panelů SPIROLL. Objekt je založen na základové desce rozšířené o náběhy 

základových pasů a podepřen pilotami.  

  

 

 

 

 


