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Předmětem práce je vypracovat architektonicko-urbanistický návrh nového přestupního terminálu ve
Dvoře Králové nad Labem. Terminál bude sdružovat současné autobusové linky a novou vlakovou trať
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trojúhelníkového tvaru je vymezeno stávajícími železničními vlečkami a ulicí 28. října.



Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

Rozsah grafických prací:

Stavební program:
-  přestupní  terminál  vlak-autobusy:  kolejiště (možno využít  stávající)  a pojízdné plochy autobusů
včetně  nástupních  hran  a  přístřešků  pro  cestující;  výpravní  budova  se  zázemím  pro  cestující
i personál, dispečinkem a nutným technickým zázemím;
- volitelně lze zahrnout: zázemí pro cyklisty včetně parkoviště kol; poštu; služebnu městské policie;
obchody; další funkce dle výběru studenta;
- do návrhu není nutné zahrnout parkovací stání, je možné uvažovat s využitím stávajících stání před
obchodním domem Tesco v těsném sousedství, a to i pro parkování P+R;
- do návrhu je nutné integrovat stávající trafostanici.
Obsah práce:
- Textová část; tabulka bilancí; analýzy místa; vlastní strategie / Koncept;
- Situace širších vztahů; situace 1:1000 / 1:500; charakteristický řez územím 1:1000 / 1:500;
- Půdorysy 1:200 / 1:100 včetně legendy místností a výkazu výměr;
- Charakteristické řezy, pohledy 1:200 / 1:100; detail 1:50 – 1:1; perspektiva /axonometrie (exteriér,
interiér); Model

Seznam literatury:

Stavební zákon (183/2006 Sb.), prováděcí vyhlášky (501/2006 Sb., 268/2009 Sb, a 398/2009 Sb.) a
související normy

Územní plán Dvora Králové nad Labem. URL:
http://www.mudk.cz/cs/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plany/dvur-kralove-nad-labem-ma-novy-uze
mni-plan.html

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT: Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních,
stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení,
přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle, Consultinvest, 2000.

PONEŠOVÁ, Barbora a Jan FORETNÍK: Atlas zelených staveb - současná udržitelná architektura.
VUT FA, Brno, 2012.

KOTAS, Patrik, Dopravní systémy a stavby. ČVUT FA, Praha, 2007.

COLLIS, Hugh. Transport, Engineering and Architecture. Architectural Press, 2003.

JONES, Will. New Transport Architecture: Travel Hubs in the 21st Century. Octopus Books, 2006

NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci. Dokořán, 2010.

GEHL, Jan. Města pro lidi. Nadace Partnerství, 2012.

 
 

Termín zadání bakalářské práce: 13.2.2017
Termín odevzdání bakalářské práce: 9.5.2017

Bakalářská práce se odevzdává v rozsahu stanoveném vedoucím práce; současně se odevzdává 1 výstavní panel formátu B1
a bakalářská práce v elektronické podobě.



Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

 

       

 
Lucia Livovská

student(ka)  
Ing. arch. Jiří Marek

vedoucí práce  
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.

vedoucí ústavu  

 

       

 V Brně dne 13.2.2017    
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.

děkan  



Řešená parcela se nachází na území České Republiky ve městě Dvůr Králové nad Labem. Město Dvůr 
Králové nad Labem má zhruba 16 000 obyvatel. Kvůli Zoo nacházející se poblíž parcely přichází do 
města zhruba 500 000 lidí ročně. Vzdálenost parcely od centra města je necelý kilometr.

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit přestupní vlakový a autobusový terminál a posunout tak veškerou 
městskou a meziměstskou dopravu na jedno místo blíž do centra města. 

Charakter okolí spočívá v návaznosti na historické události v 19. – 20. století, kdy byli založeny firmy, a 
začal se rozvíjet průmysl. 

V současné době na tomto území zaujímá většinu plochy obchodní dům Tesco a Vánoční ozdoby a 
zbylá plocha a budovy jsou nevyužívány nebo využívány velmi málo.

Řešená parcela se nachází v úzké blízkosti teplárny a textilní firmy Juta (z jižní strany) a sídla Lesů České 
Republiky (z východní strany). Ze západní strany parcelu lemují vily, rodinné domy a plochy, které 
město plánuje využít na obytnou zástavbu. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětem návrhu byli nové budovy terminálu a dalších objektů, jako jsou administrativní budovy a 
šest menších objektů se službami a občanskou. Rovněž byl řešen i park, ve kterém jsou dětské hřiště a 
jezírko.

Celá plocha je rozdělena na tři liniové zóny, kdy každá zóna plní svou roli svým umístěním. Uprostřed 
parcely je koncipován přestupní terminál – vlakový a autobusový, který svou pozicí směřuje do centra 
města. Díky zahnuté koleji směrem k řece je jasně definován směr pohybu. Po skončení kolejí a 
zastavení autobusů, které přichází podél vlakové koleje z ulice Alešova, následují budovy terminálu, 
které jsou přechodem mezi veškerou dopravou a pěšími nebo cyklisty. Z jižní strany terminálu jsou 
místa na odstavení bicyklů. Autobusy pak po jednosměrně vycházejí na nábřeží Benešovo.

Vlaky i autobusy přichází pod velkou střechu nad nástupišti, kterou nesou betonové sloupy. Lidé tak 
přichází do zastřešeného prostoru. Dál pak prochází přes atrium mezi budovy terminálu, které má nad 
sebou trámy vycházející ze střechy obou budov, takže lidé jdou přes polootevřený prostor. Pak vychází 
na náměstí, kde jsou lavičky, vodní prvky v podobě kanálků a zeleň. Tenhle prostor je plně otevřen. 
Před náměstím ve směru do centra města se nachází K+R.

Účelem návrhu bylo dotvořit strukturu města a vytvořit vstupní ¨bránu¨ do města v návaznosti na 
okolní zástavbu se vzájemným respektem – jak výškovým, tak půdorysným a fasádovým řešením. 
Základem urbanistického návrhu terminálu a okolních objektů či prostorů je celková rehabilitace 
struktury a navazujících prostorů. Hlavní tezí v tomto případě je, aby se místo stalo příjemné pro pěší 
a cyklisty a vtiskl se do této lokality život.

Jižně od terminálu jsou umístěny administrativní budovy, které tvoří jakousi ¨bariéru a zklidnění¨ mezi 
teplárnou a terminálem. Jsou uspořádány v jedné linii a navzájem komunikují. Jednak díky terase 
nahoře a stejně tak díky prostorům se zelení mezi objekty. Pod budovy je velká parkovací garáž. Hlavní 
vstupy do objektů jsou ze severní strany - od terminálu.

Objekty občanské vybavenosti, které jsou situovány na severe parcely v návaznosti na nově vytvořený 
park vytváří zdravý přechod mezi obytnou zástavbou a terminálem. Vytvářejí jakousi ¨pěší zónu¨, do 
které mají vstupy. Na konci pěší zóny se otevírá park, ve kterém je na začátku jezírko. V parku se 
nachází dráha pro bruslaře, venkovní sportovní hřiště, různé dětské hřiště a menší objekt na údržbu 
parku. 

Směřování budovy vychází z hlavního pohybu lidí – směr do centra města. Orientace dopravy rovněž 
odpovídá koncepci terminálu. 

Na nástupištích se nachází oznamovací tabule s příjezdy a odjezdy.

Celý areál je obklopen stromy a působí jako v parku, takže člověk tak nevnímá dopravu kolem sebe.



ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Koncepcí pohybu v areálu začíná příchodem vlaku a autobusu na danou parcelu. Nástupiště je 
společné pro vlakovou i autobusovou dopravu. Perón se nachází uprostřed. Dál se cestující vydá přes 
terminál nebo přes atrium, pokračuje přes náměstí a pak dál přes lávku a přijde na začátek pěší zóny, 
která ho navede do centra města. Všechny části, kterými prochází, ho směřují do centra města. 
Terminál je tak jednou z lukrativních návazností na centrum města, z kterého je tato oblast schopna 
silně čerpat. 

Celkový koncept je navržen tak, aby svojí funkčností, dispozicí a rozvržením fasády a reakcí na okolní 
prostředí dosahoval efektivity, jak z pohledu vnitřního, tak i vnějšího. Potvrzuje se tak jeho přívětivost 
a otevřenost.

Provozně je budova terminálu rozdělena na dvě menší budovy - obdélníky – vlakový terminál a 
autobusový terminál, které propojuje atrium. Každá z budov tvoří přechod mezi dopravou a pěšími a 
cyklo dopravou. Prosklená fasáda umožňuje kontakt mezi dopravou a pěšími a přehled na parcele. 
Atrium mezi budovami je určené na rychlý a plynulý pohyb lidí, kteří nepůjdou do terminálu. Rovněž 
slouží jako čekací prostor a zpříjemňuje i pobyt v terminále. 

Oba terminály mají tři vstupy pro cestující – hlavní vstup od řeky, zadní vstup od dopravy (autobusové 
i vlakové) a boční vstup z atria. Před hlavním vstupem od řeky je prostorné náměstí, kde se nachází 
místa na sezení, zeleň a vodní prvky. Tenhle prostor umocňuje významnou městskou funkci terminálu. 

Exteriér terminálu je v pojetí betonové nosní části (sloupy) a kortenového plechu na stěnách mezi 
sloupy. Další prvky, jako například rámy oken jsou z tmavě šedého hliníku. Korten je ještě použitý i u 
vstupů a vytváří jakýsi ¨portál¨ a závětří. 

Obě budovy terminálu jsou vizuálně propojené nejen atriem, ale také trámy vystupujícími z obou 
budov spájejících se uprostřed atria, takže celé atrium působí, jakoby bylo pod rámy. Tenhle efekt je 
využitý i pod střechou, která zastřešuje nástupiště (vlakové i autobusové). Sloupy mezi atriem a 
čekacím prostorem uvnitř terminálu jsou nahnuté směrem do atria, co umocňuje dynamiku celé 
budovy. Rámy, které nesou střechu nad nástupišti jsou nakloněny ve stejném uhlu jako sloupy 
terminálu. Při pohledu od řeky směrem na terminál se díky perspektivě umocňuje význam rámů.

Střecha nad nástupišti je vyšší jako střecha budov terminálu a zužuje se směrem ke krajům, takže při 
pohledu od řeky působí, jakoby ¨seděla¨ na střeše budov terminálu. 

Řešeny byli i administrativní budovy. Všechny tři budovy jsou tří patrové s francouzskými okny a 
obloženy kamenným obkladem. Na vrchu každé budovy je terasa – určitý prvek komunikace mezi 
jednotlivými budovami a rovněž mezi samotnou administrativou a zbytkem parcely. Pod objekty 
administrativy je podzemní garáž, která slouží jednak pro zaměstnance administrativy, ale také pro 
cestujících. Mezi objekty se nachází zeleň lemována lavičkami, která může být využívána i zaměstnanci 
administrativy.

Objekty občanské vybavenosti jsou rozděleny do šesti objektů. Rozmístěny jsou kolem malé ¨pěší 
zóny¨, kterou lemují po obou stranách. Odtud jsou i veškeré vstupy do objektů. Jejich umístění 
odpovídá jejich funkci. Konec ¨pěší zóny¨ je završen jezírkem v parku, v kterém se nachází dráha pro 
bruslaře, dětské hřiště, skate park a různé druhy dětských venkovních hřišť. K objektům občanské 
vybavenosti jsou přidružené parkovací stání.  

V návrhu je také zahrnuto řešení okolitých ulic, kde jsou vysazeny stromy, upraveny odbočovací pruhy 
a vjezdy na parcelu a také je navrhnuto nové nábřeží.

Celé řešení poskytuje cestujícím pohodlné čekání na linky buď uvnitř haly, venku pod střechou nebo v 
atriu na slunci.



DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Obě budovy terminálu tvoří jedno nadzemní podlaží. Budovy jsou provozně rozděleny na dvě části – 
zázemí terminálu a čekací hala otevřená do tří stran, z které májí cestující přehled o tom, co se děje 
venku a má výhled na dopravu. Z haly je možné vyjít do společného atria.  Tyhle části se navzájem 
zrcadlí, kdy osa zrcadlení je uprostřed atria.  Druhá část je rozdělena na 5 čtverců, kde každý čtverec 
má jinou funkci. V této části se nachází odbavovací prostory, služby cestujícím, dispečink, technické a 
hygienické zázemí. Při hlavním vstupu se nachází občerstvení, pak úschovna batožiny spojena s 
infocentrem, prodej lístků a na konci čekací haly je vstup do hygienického zázemí.  Občerstvení má 
vlastní zázemí a úschovna batožiny s prodejem lístků mají vlastní, protože mají jiného provozovatele a 
potřebují mít oddělené provozy. Vstupy do těchto prostorů jsou z venkovní strany terminálu. 
Hygienické zařízení tvoří toalety pro muže, ženy a invalidy. Nachází se zde technická místnost se 
skladem a úklidovou komorou pro celou budovu terminálu. Je tady umístěná i vzduchotechnické 
zařízení. 

Každá z administrativních budov má parter jiného charakteru. V jedné administrativě je v parteru 
veřejná jídelna primárně určena zaměstnancům administrativy. V střední administrativě jsou v parteru 
menší občanská vybavenost a služby. Parter třetí administrativy je věnován firme, která v něm pracuje 
a kromě showroomu vedle recepce není přístupná veřejnosti. Zbylé dvě patra jsou věnované samotné 
administrativě – jsou tady umístěny kanceláře, open space kanceláře, společenské prostory, prostory 
na spolupráci. Na vrchním patře každé budovy se nachází terasa s výhledem na terminál a celý areál. V 
podzemním podlaží administrativních budov se nachází podzemní garáž, ve které jsou vyhrazeny místa 
na parkování zaměstnanců a rovněž plochy určeny pro zásobování nadzemních částí. 

Objekty služeb a občanské vybavenosti umístěny kolem ¨pěší zóny¨ jsou jednopodlažní a hlavní vstup 
mají od ¨pěší zóny¨. V prvním objektu od nábřeží Benešovho je umístěna lékárna, pekárna a 
květinářství. Ke všem provozům je přirazeno vlastní zázemí. Dál od nábřeží se nachází obchod s 
potravinami, pak kavárna spojena s cukrárnou, pošta, policie a na konci se nachází restaurace s 
výhledem na park a jezírko na začátku parku. Zásobování objektů je řešeno z ulice Alešova, kde jsou 
vyhrazené parkovací místa podél ulice, nebo od terminálu. 



KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Všechny jednopodlažní objekty (budovy terminálu a objekty občanské vybavenosti a služeb) jsou 
založeny na základových pasech ze železobetonu. Střecha nad nástupišti je založena na hlubinných 
pilotách. Administrativní budovy jsou založeny na základovém roštu. 

Nosný systém budov terminálu je dále tvořen železobetonovým skeletem s patřičným zateplením, v 
pravidelném rastru 6m. Sloupy mají půdorysný rozměr 500x500 mm. Mezi sloupy je vyzdívka z 
keramických tvárnic, která je ustoupená o 150mm z venkovní strany. Podlaha je tvořena 
velkoformátovými dlaždicemi. Střešní konstrukci tvoří stropní železobetonová deska se skrytými 
průvlaky. Exteriér je tvořený kombinací betonu na sloupech a kortenem. Okna jsou z tepelně izolačního 
dvojskla z čirého skla v hliníkovém rámu. Vstupy do objektu zvýrazňují kortenové portály kolem dveří. 
Oba objekty terminálu jsou zakončeny plochou střechou s doplňující vyvýšenou atikou.

Nosný systém budov administrativy je tvořen sloupy z keramických tvárnic v pravidelném rozponu 2m. 
Stropní konstrukci tvoří železobetonové desky se skrytými průvlaky. Desky jsou řešeny jako aktivní s 
vedením chlazením. Uprostřed objektu je ztužené jádro s vertikálními komunikacemi a hygienickými 
místnostmi. Exteriér administrativy nese dominantní fasádní prvek, kterým je velkoformátový 
travertinový lepený obklad v pravidelném rastru. Na sloupy je kladený svisle a na stropní konstrukci 
přepsanou do exteriéru je kladený vodorovně. Celkově je obklad ve třech barvách v odstínech bíla, 
bledě šedá a tmavě šedá v kombinaci s bílou omítkou. Okna jsou francouzské z čirého skla v hliníkovém 
rámu. Objekty administrativy jsou zakončeny plochou střechou s atikou.

Nosný systém objektů občanské vybavenosti je tvořen ze sloupů z keramických tvárnic v pravidelném 
rastru 4m, doplněn o nosní stěny uvnitř budov.  Střecha je tvořena železobetonovou stropní deskou se 
skrytými průvlaky. Exteriér objektů občanské vybavenosti je tvořený bílou omítkou a předsazenými 
dřevěnými hranoly, přes které prosvítá bíla fasáda objektů díky jejich vzdálenosti od sebe. Okna jsou 
francouzské z čirého skla v dřevěném rámu. Všechny objekty občanské vybavenosti a služeb jsou 
zakončeny plochou střechou s atikou.

Střecha nad nástupišti je nesena železobetonovými rámy. Samotná ocelová střecha je tvořena 
plnostěnnými nosníky. Voda ze střechy se bude uchovávat v jezírku v parku a bude využita na 
zavlažování parku. 

Všechny budovy splňují požadavky na únikové cesty. 

ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

Všechny stavby jsou v souladu s požadavky na tepelnou skladbu obálky budovy. Budovy administrativy 
a občanské vybavenosti jsou opatřeny stíněním proti přehřívání v létě. Zeleň v celém areálu vytváří 
patřičné mikroklima a pomáhá ochlazovat budovy na parcele. 

TABULKA BILANCÍ   

Celková plocha pozemku         40 050m2
Zastavěná plocha staveb         8 148m2       
Celková hrubá podlažní plocha        7 304m2
 HPP PARKOVIŠTĚ        4 874m2
 HPP ADMINISTRATIVA        4 950m2
 HPP TERMINÁL         746m2
 HPP KOSTKY         1 608m2 
CELKOVÝ Obestavěný prostor         25 266m3       
Předpokládaná cena          419 mil. Kč        
Počet parkovacích a odstavných stání        142    


