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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. Martin Velfl 
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 a zanádražního prostoru objekty jednak přisazenými k mostní konstrukci 
nádraží, jednak umístěnými podél komunikací na pomezí městských bloků. Vlastní nádražní hala je 
pojata jako „dopravní pavilon“ vedený napříč podélné osy kolejišť. Nástupiště jsou celoplošně 
přestřešena.  

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 dostavuje velké volné plochy před a za 
nádražím souborem volně stojících staveb s podélnou osou paralelně vedenou s osou 
mostního železničního tělesa. Hmota nádražní haly předstupuje před líc nádražního tělesa a 
navazuje na osu bulváru. Dimenze a charakter veřejných prostranství odpovídají významu a 
intenzitě provozu. 

2. Architektonický koncept je založen na prostorovém řešení hlavní nádražní haly jako hmoty 
s příčným řezem ve tvaru obrácené řetězovky, která nemá zcela plynulý průběh „od základů 
pro vrchol“. Prostorové řešení nádraží včetně zastřešení nástupišť je působivé, dimenze 
jednotlivých konstrukčních prvků (žeber) ve tvaru řetězovky však působí poněkud masivně.  
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3. Funkční a dispoziční řešení pečlivě dodržuje požadovaný stavební program, návrh disponuje 
velmi dobrými délkami přestupních vzdáleností a provozní přehledností. 

4. Konstrukční a materiálové řešení je jak z hlediska konstrukčního systému, tak řešení detailu 
odpovídající. Míra podrobnosti přesahuje obvyklý rozsah DP. 

5. Formální a grafická úroveň je na výborné úrovni. Uspořádání výkresů a jejich obsahová 
stránka odráží úsilí věnované diplomnímu projektu.   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. Vysvětlete svůj koncept nádraží jako dopravního pavilonu a jeho vztah k poloze a významu 
bulváru. 

2. Popište řešení stavby z hlediska přirozeného osvětlení a prostorového návrhu stavby. 

Závěr: 

Předložená práce svým obsahem a rozsahem odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Z práce je patrná snaha komentovat prostřednictvím schémat, axonometrického znázornění, řezů a 
podhledů nejenom koncepci návrhu, ale také provozní a stavebně technické aspekty řešení. 
Vizualizace jsou pro objasnění konceptu vypovídající a korespondují se slovním popisem konceptu 
návrhu. Práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A/1 

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

  


