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Podklady: 

Mapové podklady. 

Literatura: 

Příslušné ČSN, TP a Vzorové listy.  

Předmětem diplomové práce je rekonstrukce ulice Gorkého v Brně. Návrh rekonstrukce bude vytvořen 
ve třech variantách, které budou zohledňovat potřeby jednotlivých účastníků provozu na pozemních 
komunikacích. Potřeba rekonstrukce bude vyvolána výstavbou kanalizace a vodovodu. 

Diplomová práce bude obsahovat přílohy: zpráva (včetně porovnání variant), situace širších 
dopravních vztahů, situace variant. Pro vybranou variantu dále: koordinační situace, podélný profil, 
vzorové příčné řezy a pracovní příčné řezy, fotodokumentace.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část 
doplňují).  

 Ing. Michal Radimský, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh rekonstrukce ulice Gorkého v Brně 
Diplomová práce, VUT v Brně FAST, únor 2018  4 
 

Cílem diplomové práce je zpracování technické studie ulice Gorkého v Brně – Veveří. V diplomové 
práci budou zpracovány tři varianty situací, které se budou zaměřovat na několik různých kritérií. 
Varianta 1. se zaměřuje především na cyklisty, vyhrazeným pruhem pro cyklisty a parkovací stání se 
šikmým a podélným uspořádáním. Ve variantě 2. je snaha o zachování stávajícího šířkového 
uspořádání, je zde zachována původní uliční zeleň. Parkovací stání jsou zde kolmá a cyklistická 
doprava je řešena piktogramem. Varianta 3. je zaměřena především na počet parkovacích stání. Pro 
podrobné rozpracování byla vybrána varianta 2. Ulice bude kompletně rekonstruována z důvodu 
výstavby kanalizace a vodovodu. Všechny stavební úpravy jsou navrženy dle platných norem a 
předpisů. 

Technická studie, ulice Gorkého, křižovatka, jízdní pruh, jízdní pruh pro cyklisty, parkovací stání, 
chodník, přechod pro chodce, zeleň. 

The aim of this diploma thesis is the elaboration of a technical study of Gorkého Street in Brno - 
Veveří. In the diploma thesis, three variants of situations will be elaborated, which will focus on several 
different criteria. Variant 1st. focuses primarily on cyclists, a dedicated bike lane and a parking space 
with sloping and longitudinal layouts. In variant 2nd. is the effort to preserve the existing width 
arrangement, the original street greenery is preserved. The parking spaces are perpendicular and 
cycling is covered by a pictogram. Variant 3rd. is primarily concerned with the number of parking 
spaces. Variant 2nd. was selected for detailed development. The street will be completely 
reconstructed due to the construction of sewerage and water supply. All construction modifications are 
designed according to valid standards and regulations. 

Technical study, Gorkého street, intersection, lane, lane for cyclists, parking, pedestrian crossing, 

greenery.  
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Bc. Zdeněk Smolka Návrh rekonstrukce ulice Gorkého v Brně. Brno, 2017. 7 s., 177 s. příl. Diplomová 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce 
Ing. Michal Radimský, Ph.D.  
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje.  

V Brně dne 20. 11. 2017  

   Bc. Zdeněk Smolka 
autor práce  
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Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing. Michalu Radimskému, Ph.D.  V neposlední 

řadě bych rád poděkoval rodině, přítelkyni a kamarádům za podporu při studiu. 

 


