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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. Lukáš Valach 
Oponent práce: Ing. arch. Bohumila Hybská 

Popis práce: 

Předmětem návrhu je řešení nového hlavního nádraží včetně související dopravní infrastruktury a 
veřejných prostranství se zaměřením na vlastní návrh nádraží.  Urbanistické řešení je založeno na 
dostavbě přednádražního prostoru zejména přisazenou výškovou stavbou EUROPOINTU, 
terminálem městské hromadné dopravy a dvojicí staveb (kreativní centrum, hotel). Nezastavěná 
část u říčního nábřeží je navržena jako park. Za nádražím jsou podélně řazené objekty parkovacího 
domu, administrativy a bytového objektu u řeky. V návrhu je významné množství ploch určeno pro 
vegetaci a stromořadí.  Vlastní nádraží navrženo jako „vlnovka“ zastřešující nejen nádražní halu ale 
i nástupiště. Plocha střechy má dynamický „zvlněný“ průběh a je analogií intenzity provozu. 

Hodnocení práce: 
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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 zastavuje velké volné plochy před a za 
nádražím. Poloha terminálu městské dopravy u ústí bulváru je plošně a rozsahem 
zastřešení poměrně dominantní a společně s výškovou stavbou EUROPOIN vytváří rámec 
pro nástup do nádražní budovy. Poloha této stavby umístěna v těsném sousedství 
nádražního tělesa by si zasloužila větší architektonického přístupu i míru propracování.   

2. Architektonický koncept návrhu je založený na rozvlněném působení rozsáhlé stavby 
nádražní haly a přestřešení nástupišť. Pro hlavní nádraží řešeného rozsahu je to jeden 
z možných přístupů. 
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3. Funkční a dispoziční řešení je provozně nekolizní, zobrazení je spíše schematické. Návrh 
dodržuje předepsaný stavební program. 

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající. V návrhu není díky zjednodušení zřetelně vyznačeno zavětrování a dilatace. 
Konstrukční schéma celé stavby včetně podzemních podlaží by bylo vhodné doložit 
axonometrií, modelem nebo jiným 3D znázorněním. 

5. Formální a grafická úroveň je na dobré úrovni. Vizualizace jsou prezentovány 
v dostatečném počtu, jsou dobře zvolené a odpovídají konceptu návrhu. 

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

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Popište vztah návrhu stavby nádraží a terminálu městské hromadné dopravy včetně 
architektonického řešení. 

2. Vysvětlete princip nosné konstrukce zastřešení haly a nástupišť včetně návrhu fasády a 
vnitřního orientačního systému. 

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: C/2 

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

  


