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Pro NSP ARS 
Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: NOVÉ BRNĚNSKÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ A JEHO VEŘEJNÁ 
PROSTRANSTVÍ 

Autor práce: Bc. Bohdana Nytrová 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je řešení nového hlavního nádraží včetně související dopravní infrastruktury a 
veřejných prostranství v kontextu struktury nové čtvrti. Prostor, ve kterém ústí bulvár před 
budovou hlavního nádraží, je ponechán bez zástavby a je zde navržen terminál městské hromadné 
dopravy. Kompozice tří výškových budov včetně tzv. EUROPOINTU je přesunuta blíže k nábřeží a 
doplněna podélnými objekty administrativy a bytového domu. V prostoru za nádražím v Komárově 
je dostavěn různorodými objekty – samostatně stojícím objektem hotelu, k nádražnímu tělesu 
přisazeným objektem administrativy a parkovacího domu a v blízkosti řeky volnočasovým centrem. 
Vlastní návrh nádraží je tvořen výraznou hmotou nádražní haly. Nástupiště vlakového nádraží jsou 
zastřešena pouze v místě perónů zvlněnými pásovými přístřešky. Autobusové nádraží je umístěno 
mimo mostní těleso nádraží na straně Komárova.   
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1. Územní vazby a urbanismus ☐ ☐ x ☐ 
2. Architektonický koncept ☐ ☐ x ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☐ x ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☐ ☐ x ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Diplomová práce z hlediska urbanistického návrhu dostavuje velké volné plochy před a za 
nádražím souborem volně stojících staveb s výškovými dominantami excentricky 
umístěnými u řeky.  Objemové řešení zejména zanádražního prostoru by bylo vhodné 
zjednodušit. Dimenze a charakter veřejných prostranství odpovídají významu a intenzitě 
provozu, jsou však znázorněna bez většího propracování. 

2. Architektonický koncept návrhu je založený na tvaru nádražní haly, která je obdobou 
„křížové klenby“, respektive pronikem dvou na sebe kolmých válcových ploch na 



Fakulta stavební VUT  | Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

obdélníkovém půdoryse. Tomuto konceptu je přizpůsobeno dispoziční, provozní a 
architektonické řešení. Jednotlivá nástupiště jsou pak pouze částečně zastřešená přístřešky, 
které se vlní obdobně jako stuha. Navržené řešení by si zasloužilo větší propracování a 
přehledné např. axonometrické zobrazení. Na zvážení je i výška stavby, respektive její 
přiměřenost ve vztahu k celkovému návrhu. 

3. Funkční a dispoziční řešení splňuje požadovaný stavební program, podrobnost návrhu je na 
pomezí půdorysu a schématu, nicméně je bez zásadnějších nedostatků.  

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající. Chybí axonometrické, popř. jiné znázornění konstrukce jako celku i 
s nástupišti a podzemními částmi stavby. 

5. Formální a grafická úroveň je na dobré úrovni. Uspořádání výkresů a jejich obsahová 
stránka je dostačující. Vizualizace odpovídají konceptu návrhu. 

6. Splnění požadavků na zadání práce bylo dodrženo v plném rozsahu. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište urbanistické a provozní řešení návrhu, zejména vztah všech přestupních prvků 
v uzlu (MHD, železnice, bus, taxi, parkování, K+R apod.). 

2. Vysvětlete princip nosné konstrukce zastřešení haly a nástupišť včetně návrhu fasády a 
jejího grafického řešení. 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Vizualizace jsou pro objasnění konceptu vypovídající a korespondují se slovním popisem konceptu 
návrhu. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D/2,5 

Datum: 10.6.2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

  


