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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Mesto Dvůr Králové nad Labem leží v Českej republike, v Královohradeckom kraji, v okrese Trutnov. 
Riešené územie sa nachádza juhozápadne od centra mesta a jeho trojuholníkový tvar je vymedzený 
vlečkami a ulicou 28. října. 
Jedná sa o tieto pozemky: časť 3987/1 (vlečka), 2048/3, 2048/9, 2048/10, 2048/11, 20448/13, 2041/4, st. 
2602 (trafostanica) a st. 2415 (k demolácii). 
 
VÝCHODISKÁ/STRATÉGIE/KONCEPT 

 
Mesto Dvůr Králové nad Labem sa rozprestiera v malebnom údolí horného toku rieky Labe a v histórii je 
známe už od 13. storočia.  Od kráľovských čias prešlo mnohými vývojovými fázami, ale do povedomia 
sa dostalo predovšetkým ako mesto obchodu a remesiel - hlavne v oblasti textilnej výroby. Rozvoju sídla 
výrazne napomohlo aj vybudovanie železničnej dopravy. Výstavba železničnej stanice na okraji mesta v 
19. storočí predpokladala rozvoj osídlenia týmto smerom, avšak mesto zostalo až do súčasnosti od stanice 
pomerne vzdialené. Dnes je hlavným lákadlom pre návštevu tohto mesta s takmer 16 000 obyvateľmi 
predovšetkým známa ZOO. 
 
Témou bakalárskej práce je vytvoriť prestupný terminál v meste Dvůr Králové nad Labem, ktorý prepojí 
premávajúce autobusové linky a novú vlakovú trať využívajúcu súčasnú vlečku. Okrem hlavnej náplne je 
vhodné navrhnúť aj vybrané služby občianskej vybavenosti. Predmetné územie sa tak stane nielen 
prestupným dopravným uzlom, ale zároveň aj kvalitným verejným priestorom a vstupnou bránou do 
mesta. 
 
V súčasnosti sa vyžaduje rýchly presun z miesta na miesto a tomu príslušný zodpovedajúci štandard - a to 
nielen pri cestovaní, ale aj pri každodenných aktivitách. V mojom návrhu preto riešim a začleňujem  
prestupný uzol do existujúcej zástavby tak, aby spĺňal nároky cestujúcich na úrovni 21. storočia, aby 
návštevníkov podnecoval k objavovaniu mesta a aby miestnym obyvateľom vychádzal v ústrety v ich 
každodenných potrebách a aktivitách. 
 
Dopravu a služby spájam pod jednu strechu a vytváram tak miesto stretnutí.  
 
URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

 
Riešené územie sa nachádza v zastavanej oblasti mesta, s prevažne priemyselným charakterom. Zo severu 
ho ohraničuje areál obchodného domu TESCO a firma Družstvo umělecké výroby – Vánoční ozdoby,  
z juhovýchodu trieda 28. října a tepláreň a z juhozápadu okraj obytnej štvrte. 
 
Kľúčom k vytvoreniu konceptu bolo riešenie dopravy a logické umiestnenie dopravných ťahov na parcele 
s tým, aby tieto bezproblémovo nadväzovali na súčasné železničné trate a aby bol zároveň zabezpečený 



jednoduchý prestup na autobus, auto alebo bicykel. Cieľom je, aby sa návštevník mohol v priestore dobre  
orientovať, plnohodnotne čerpať poskytované služby a potrebné informácie  a aby terminál dobre 
fungoval nielen ako prestupná či koncová stanica, ale aj ako príjemný, živý verejný priestor, s peším 
prepojením smerom do centra mesta, smerom k obchodnému domu alebo inej časti mesta.  
 
Konkrétne situovanie hlavnej budovy terminálu v ťažisku riešeného územia vychádza zo zámeru čo 
najlepšie prepojiť rôzne druhy dopravy.  
Hlavná odbavovacia hala nemá ambíciu stať sa v urbanistickom priestore výškovou dominantou, ale 
svojím umiestnením a materiálovým stvárnením pôsobiť ako nadčasový moderný objekt, ktorý je 
prevádzkovým centrom areálu. 
Výrazným zjednocujúcim prvkom celého terminálu je prekrytie priestoru okolo hlavnej budovy 
a vlakových nástupíšť spoločnou strechou - prístreším, ktoré prepája všetky druhy dopravy a jednotlivé 
objekty a zabezpečuje užívateľom komfortný presun - chrániaci ich pred vplyvmi počasia. S týmto 
prekrytím korešponduje aj prístrešok nad autobusovými zastávkami, ktorý zároveň dopĺňa prerušenú 
uličnú čiaru zástavby na ulici 28. října. 
V riešenom areáli a jeho okolí sú zároveň vytvorené aj priestory pre parkovú zeleň a pobytové verejné 
plochy, vrátane malej pešej zóny. 
 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 
Komplex hlavnej haly a doplnkových objektov v areáli terminálu má ambíciu svojím moderným výrazom 
a materiálovým stvárnením odrážať dynamiku dopravy a priniesť do územia kontrast transparentnosti a 
stability hmoty súčasne.  
 
Riešená parcela trojuholníkového pôdorysu je podľa dielčích funkcií členená na menšie časti – vzniká tak 
priestor pre technické zázemie v najzápadnejšom cípe, jemne snivá „divoká záhrada“ medzi oboma 
perónmi pre čakajúcich, prevýšený priestor odbavovacej haly terminálu, „otvorený dvor“ ako 
reprezentatívny predpriestor a infopavilón ako záchytný bod pre prichádzajúcich návštevníkov. 
 
Charakter jednotlivých úsekov podporuje a zároveň spája subtílne železobetónové prístrešie - strecha 
nesená stĺpmi s rebrami. Tvar nahor zužujúcich sa stĺpov vytvára charakteristickú atmosféru miesta, 
zvýraznené rebrá odkazujú na charakter priemyselných hál a ich krajkovité kríženie pod stropom vytvára 
špecifickú atmosféru, podporenú bielou farebnosťou. Pri pohybe slnka v priebehu dňa tak vzniká na 
podhľade prístrešia zaujímavá hra tieňov. Strecha je uzavretá a chráni funkcie pod ňou, nad časťou parku 
divokej záhrady a otvoreného dvora je vyrezaná, prepúšťa svetlo a otvára priestor smerom nahor. 
V strednej časti ju prerastá hmota presklenej haly terminálu.  
 
Hlavnú budovu terminálu tvorí prevýšený veľkopriestor haly, ktorý v sebe združuje rôzne funkcie 
a služby umiestnené v samostatných bunkách/blokoch, medzi ktorými sú prelínajúce sa koridory pre 
pohyb užívateľov. Tie sa podľa potreby rozširujú alebo zužujú, a vzniká tak plynúci priestor rôznych 



kvalít. Kapacita a mierka haly je prispôsobená odhadu počtu ľudí využívajúcich terminál v budúcnosti 
a súčasne sa vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov a cestujúcich v meste. 
Pomerne výrazná hmota haly je odľahčená materiálovým stvárnením – fasáda je po celom obvode 
transparentná - presklená a prepúšťa dnu dostatok denného svetla. Tvorí obal, vnútri ktorého sa 
odohráva život. Vnútorné stĺpy nesúce strešnú konštrukciu haly korešpondujú s prístreškom okolo nej, 
vizuálne odkazujú na industriálny ráz územia a zároveň svojou dimenziou a tvarovou štylizáciou 
podporujú reprezentatívny charakter objektu.  
 
Prístrešok nad autobusovým státím tvarovo aj materiálovo nadväzuje na subtílnu železobetónovú strechu 
prístrešia okolo hlavnej haly a pozdĺž perónov. 
 
Verejné priestranstvo v okolí terminálu možno rozdeliť na dve časti – na jednej strane sa v priestore pred 
halou a medzi obchodným domom nachádzajú spevnené plochy s lavičkami a zeleňou, kde je možné 
pobudnúť a naplánovať si napríklad ďalšiu trasu. Na druhej strane od autobusových státí smerom do 
mesta sa rozprestiera malý park so stromovou alejou, ktorá nasmeruje chodcov do centra. 
 
PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE 

 
Pre prevádzku terminálu je určujúce zvolené dopravné riešenie, ktoré umožňuje využívanie celej dĺžky 
perónov a rýchly presun pasažierov na nadväzujúce autobusové spojenie, príp. auto či TAXI-službu. 
Parkovisko v blízkosti obchodného domu je rozšírené a doplnené o nové parkovacie miesta za vlakovou 
traťou. 
 
Hlavná budova je na parcele umiestnená tak, aby čo najefektívnejšie prepájala jednotlivé funkcie 
terminálu, pričom je osadená na úrovni terénu a umožňuje tak rýchly a bezbariérový prístup a pohyb.  
Ťažiskom je veľkopriestor odbavovacej haly, v ktorom sú v samostatných bunkách - blokoch umiestnené 
jednotlivé funkcie prevádzky a služieb. Ich fungovanie je navzájom nezávislé, takže je možné napr. po 
otváracích hodinách uzavrieť poštu bez toho, aby to obmedzovalo využívanie ostatných priestorov.  
Cestujúci sa môžu v priestore haly rýchlo zorientovať:  
Pri hlavnom vstupe v smere od zastávok autobusov je umiestnený informačný pult autobusovej dopravy a  
v zornom poli šikmo za ním sa nachádzajú pokladne železničnej dopravy so zázemím. Bufet s otvoreným 
bar-pultom je umiestnený v strednej časti haly a dopĺňa ho priestor na posedenie a konzumáciu. Zo zóny 
občerstvenia sa plynule prechádza do zóny čakárne, ktorá má výhľad orientovaný smerom na perón a do 
parkovo upravenej „divokej záhrady“.  
Okrem spomínaných funkcií sa v hlavnej hale nachádza aj hygienický blok s toaletami, prevádzka pošty, 
(umiestnená pri západnej fásade orientovanej smerom do mesta) a služobňa mestskej polície spolu 
s technickou miestnosťou (nachádzajú sa v zadnej časti haly, smerom k perónom). Umiestnenie 
pracoviska polície zvyšuje pocit bezpečnosti z pohľadu cestujúcich.  
 



V areáli terminálu sa okrem hlavnej odbavovacej budovy nachádzajú ešte dva menšie doplnkové objekty: 
Na peróne, v blízkosti miesta kde sa spájajú koľaje, sa nachádza objekt technického zamerania: 
trafostanica spolu s priestormi pre zamestnancov starajúcich sa o údržbu vlakovej trate.  
V kľúčovom bode - pri križovaní peších ciest oproti východu z haly a výstupu z autobusu, je umiestnený 
info-pavilón s 3D mini-kinom. Návštevník ho teda nemôže minúť a vďaka tomu môže získať nielen viac 
informácií, ale i zhliadnuť krátke propagačné filmy a videá o meste, jeho zaujímavostiach a okolí. 
 
Z haly i z autobusových nástupíšť je priamy prístup i na verejné priestranstvo – do pešej zóny, odkiaľ 
vedú trasy smerom do centra mesta alebo do obchodného domu. 
 
STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 

 
Jednotlivé objekty sú riešené ako monolitické železobetónové skeletové konštrukcie. Výber materiálu 
i systému konštrukcie odpovedá myšlienke odkazovať na industrálny charakter územia a zároveň 
umožňuje výtvarné spracovanie a štylistiku tvarov do súčasnej modernej podoby.  
 
Budova odbavovacej haly je založená na železobetónovej základovej doske. Pod nosnými 
železobetónovými stĺpmi sú kvôli únosnosti pôdy navrhnuté pilóty. Raster stĺpov haly je 17,0 m x 13,5 m. 
Nosnú časť stropnej konštrukcie tvorí priehradová oceľová konštrukcia, v hlavnom rozpone uložená na 
stĺpoch - á 17 m. Priehradové väzníky v druhom smere sú á 1,5 m. Na priehradovine je tzv. ľahká 
konštrukcia strechy, s trapézovým plechom a tepelnou izoláciou. Vrchná časť strechy je navrhnutá ako 
extenzívna – zelená. 
Vonkajší obal objektu tvorí celopresklený plášť z izolačného trojskla v stĺpikovo priečnikovej fasáde.  
Jednotlivé bunky/bloky situované vo vnútornom v objeme haly sú murované z tvárnic a majú ľahké 
oceľové stropy s betónovou zálievkou na trapézovom plechu (50 mm). Zo strany interiéru je na týchto 
kubusoch navrhnutý vertikálne členený drevený obklad, ktorý okrem estetickej spĺňa aj zvukovoizolačnú 
funkciu. 
   
Vetranie objektu haly je zabezpečené nútené, vzduchotechnické jednotky sú umiestnené v technickej 
miestnosti. Hlavné potrubia zabezpečujúce rozvod vzduchu prebiehajú pod stropom haly. Do jednotlivých 
buniek ústi vždy prívodné a odvodné potrubie. Rozvody sú v rámcu hlavnej haly priznané, resp. zakryté 
akustickými panelmi podhľadu. V rámci buniek sú namontované sadrokartónové podhľady a svetlá výška 
v týchto priestoroch závisí od funkcie prevádzky.  
Pri všetkých vstupných dverách do objektu sú vzduchové clony.  
 
Vykurovanie objektu je navrhnuté elektrické teplovodné podlahové. Účinnosť vykurovania je podporená 
tepelnými čerpadlami (systém zem–voda, resp. voda-voda, vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody 
v území) a na strechu je možné umiestniť aj fotovoltaické panely. V technickej miestnosti je centrálna 
príprava teplej vody, účinnosť ohrevu je podporená solárnymi kolektormi umiestnenými na streche.  
 



Dva menšie objekty v areáli sú v záujme zachovania výrazovej jednoty stvárnené tak, aby korešpondovali 
s hlavným objektom odbavovacej haly. 
Technický objekt s trafostanicou má nosnú konštrukciu obvodových stien zo železobetónu, ktorá je 
doplnená celopreskleným fasádnym plášťom. 
Objekt info-pavilónu tvorí kombinácia dvoch železobetónových stĺpov a železobetónových stien 
doplnených celopreskleným obvodovým plášťom (stĺpiková fasáda). 
  
Prístrešok okolo haly terminálu, popri perónoch a nad autobusovými zastávkami je riešený ako 
monolitická železobetónová konštrukcia s priznanými nosnými rebrami. Strecha prístrešku je 
vyspádovaná do lomeníc a dažďové zvody sú vedené pomedzi rebrá stĺpov do kanalizácie.  
 
Plochy cestných komunikácií pre autobusy tvorí monolitický cestný betón, plochy parkovísk v areáli sú 
navrhnuté z asfaltobetónu, spevnené plochy pre peších sú z veľkoformátovej betónovej dlažby.  
Mobiliár v exteriéri je navrhnutý tak, aby dotváral moderný vizuál priestranstva. 
 
Zeleň navrhnutá v riešenom území využíva potenciál regionálnych  tráv a drevín.  
V alejách sú navrhované listnaté stromy so stredne veľkou korunou, ktoré sa na jeseň sfarbia do červena 
(napr. červené duby). V priestore medzi perónmi je tzv. divoká záhrada z lúčnych kvetov a tráv. Rovnaký 
porast je navrhnutý i v spevnených plochách – na plochách vynechaných dlaždíc. Vo verejnom parku 
smerom do centra je navrhnutý klasický trávnik doplnený drevinami. 
 
 
TABUĽKA BILANCIÍ 

 

Celková plocha pozemku v m2  
 - záujmové územie:       16 728   m2 
 - riešené územie:       18 321   m2 
Zastavaná plocha stavieb v m2       5 098  m2 
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží v m2    1 360   m2 
Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží v m2    0  m2 
Celková hrubá podlažná plocha v m2      1 360  m2 
Obostavaný priestor nadzemných podlaží v m3     13 758  m3 

Obostavaný priestor podzemných podlaží v m3     0  m3 
Ceľkový obostavaný priestor v m3      13 758  m3 
Predpokladaná cena v Kč       140 368 943,-  Kč  

 



STAVEBNÝ 
OBJEKT JKSO NÁZOV OBJEKTU

CENA NA 
MERNÚ 

JEDNOTKU

ORIETAČNÝ STAVEBNÝ 
NÁKLAD (Kč)

ZASTAVANÁ 
PLOCHA (m2)

HRUBÁ PODLAŽNÁ PLOCHA  
(m2)

SO-01 812.5 TERMINÁL 12 932,00 m3 6 033,00 78 018 756,00 1 220 1220
SO-02 812.2 TECHNICKÝ OBJEKT 525,00 m3 6 248,00 3 280 200,00 89 89
SO-03 801.3 INFO POINT 301,00 m3 6 180,00 1 860 180,00 51 51
SO-04 823.51* NÁSTUPIŠTIE S PRÍSTREŠKOM 2 340,00 m2 12 690,00 29 694 600,00 2 340
SO-05 823.51** PRÍSTREŠOK AUTOBUSOVEJ STANICE 1 398,00 m2 10 530,00 14 720 940,00 1 398
SO-06 822.57 SPEVNENÉ PLOCHY PRE PEŠÍCH (BEZ PRÍSTREŠKU) 2 486,00 m2 2 146,00 5 334 956,00
SO-07 822.55 PARKOVISKO 225,00 m2 1 463,00 329 175,00
SO-08 822.54 KOMUNIKÁCIA PRE AUTOBUSY 2 756,00 m2 1 914,00 5 274 984,00
SO-09 823.27 PARKOVÉ ÚPRAVY 1 982,00 m2 936,00 1 855 152,00

140 368 943,00 5 098 1360

** prístrešok

Celková plocha pozemku v m2
- záujmové územie 16728
- riešené územie 18321

Zastavaná plocha stavieb v m2 5 098
Hrubá podlažná plocha nadzemných podlaží v m2 1360
Hrubá podlažná plocha podzemných podlaží v m2 0
Celková hrubá podlažná plocha 1360
Obostavaný priestor nadzemných a podzemných podlaží 13758
Ceľkový obostavaný priestor 13758
Predpokladaná cena v Kč 140 368 943

SPOLU

MERNÁ JEDNOTKA

* spevnená plocha + prístrešok

VÝPOČET ORIENTAČNEJ CENY STAVEBNÝCH OBJEKTOV


