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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

Zadáním práce je vypracovat architektonicko urbanistický návrh nového 

přestupního terminálu ve Dvoře Králové. Terminál má sdružovat současné 

autobusové linky a novou vlakovou trať využívající současnou vlečku. Vlečka 

navazuje na stávající vlakové nádraží, které leží zcela na okraji města. Pozice 

nynějšího nádraží počítala s rozvojem a také růstem města, ke kterému 

nedošlo a nádraží tak zůstalo v okrajové zóně města.

Vzhledem k této dlouhé docházkové vzdálenosti je nutná autobusová 

hromadná doprava, 

která zajišťuje dopravu cestujících do města. Ta však vzhledem k velikosti 

města není ideálně kapacitně využita.



Proto město přišlo s návrhem prodloužit vlakovou trať blíže k městu pomocí 

současné vlečky a přidružit k ní autobusový terminál. Tímto vznikne přímý 

přestup vlak-autobus.

Vlečka ústí na parcele blíže centru města. Tato parcela se dotýká  silničního 

koridoru, který prochází městem. Proto je tato parcela vhodná k umístění 

autobusového nádraží.

Řešené území se nachází v průmyslové zóně města. Obklopuje ji od severu 

Továrna na vánoční ozdoby a Obchod Tesco, z jihozápadu teplárna a 

jihovýchodu bývalé tovární vily.

Cílem projektu je však navrhnout nejen dopravní terminál, ale vytvořit nový 

veřejný prostor s využitím pro obyvatele samotného města.

Urbanistické řešení

V návrhu jsem se zabývala primárně napojením Terminálu na město s 

přihlédnutím na rozvojovou oblast města. Hlavní přístupy jsou od OC Tesco a 

přes parcelu České Lesy, kterou zpřístupňuji pro průchodnost k centru. 

Zachovávám polohu současných kolejí. Vnější rozptylovou plochu propojuji s 

parterem vánočních ozdob, kde navrhuji veřejné funkce- showroom vánočních 

ozdob, restauraci popř. galerii.

Současné parkoviště přesouvám do přízemí budovy obchodního domu Tesco, 

obchodní prostory umisťuji do 1. poschodí a pasáže v přízemí. V prostoru 

parkoviště vzniká sportovní park u nábřeží, který navazuje na sportovní zónu 

na druhém břehu řeky.

Vegetaci v okolí terminálu budou tvořit listnaté stromy s kmenovou výškou 

3-4m, okrasné traviny a keře v navrřených pásech. V okolí vlečky je navržená 

rekultivační louka.

Do budovy terminálu navrhuji krom samotného vestibulu se zázemím, 

kavárnou, poštou, policií, také knihovnu.  Čtením si většina lidí krátí čas při 

čekání na spoj a také je skvěle přístupná pro okolní obce. A cyklodílnu 



vzhledem k druhému nejčastěji užívanému prostředku pro pohyb po městě a 

blízkost cyklotrasy.

Cílem projektu je navrhnout uzel veškerého pohybu - pěších, cyklistů, vlaků a 

autobusů. Návrh navazuje na veškeré významné směry a uvažuje vytvoření 

okruhu městem od terminálu, přes centrum města a Zoo.

Architektonické řešení

Tvar vychází z urbanistického řešení. Budova pokračuje v ose kolejí a stáčí se 

v uliční čáru. Tím vzniká rozptylová plocha směrem k parteru vánočních ozdob.

Budova je jednopodlažní s rozdílně převýšeným vnitřním prostorem, který 

reaguje na zastřešení nástupišť a definuje tak hierarchii jednotlivých zón v 

budově. Převýšení střech přivádí denní světlo i do středu dispozice, vzniká 

bazilikální osvětlení. Fasáda budovy je prosklená pro vizualní kontakt s 

venkovním prostorem.

Provozní řešení

Jednotlivé zóny jsou definované liniemi, souběžnými s osou budovy která se 

vine od nástupišť k uliční čáře. Provozní sekce  budovy jsou uzavřeny v 

buňkách  a situované ve středové ose budovy. Veřejné vnitřní prostory se 

navzájem prolínají a jsou přístupné primárně z rozptylové plochy terminálu. Z 

haly terminálu je zajištěn přímý přehled o příjezdech a odjezdech spojů skrz 

prosklenou fasádu.

Dopravní řešení umožňuje volný pohyb chodců při přestupu po nástupišti bez 

křížení s dopravními prostředky, to usnadňuje pohyb tělesně i zrakově 

postiženým. Zastávky jsou situované v bezprostřední blízkosti a vzniká tak 

přímý přestup autobus-vlak-MHD.



Stavebně technické řešení

Objekt terminálu je založen na základové desce s rozšířenými pasy v 

kombinaci s pilotami.Konstrukce zastřešení nástupišť je navržena jako 

železobetonový skelet se stužujícími stěnami a železobetonovou deskou 

uloženou jako konzola se vzpěrami. Konstrukce budovy je vynesena 

železobetonovými nosnými jádry, doplněnými sloupy. Dlouhé rozpony mezi 

jádry překlenuje příhradový vazník, který propouští světlo a umožňuje volnější 

dispozici bez sloupů.

Tabulka bilancí

celková plocha pozemku……...14 946m2

zastavěné území……...4 212m2

hrubá podlažní plocha 1.pp…….42m2

1.np …….2 031m2

2.np …….99m2

celková hrubá podlažní plocha ……..2 172m2

obestavěný prostor  1.pp……. 168m3

1.np…….22 879m3

2.np…….297m3

celkový obestavěný prostor…….23 344m3

předpokládaná cena …… 140 834 352Kč




