
  

NÁ

DIP
MAST

AUT
AUTH

VED
SUPE

BRNO

ÁDRAŽÍ

PLOMOVÁ
TER'S THES

TOR PRÁ
HOR 

DOUCÍ P
ERVISOR 

O 2012         

VY
BRNO
  
  
  
  
  
  

FAK
ÚST
  
  
FACU
INST
  
  

Í VRT L

Á PRÁCE
SIS 

ÁCE        

PRÁCE    

          

YSOKÉ 
O UNIVERS

KULTA S
TAV ARC

ULTY OF CIV
TITUTE OF A

LETIŠT

E 

           B

           pr

UČEN
SITY OF TEC

STAVEBN
CHITEKT

VIL ENGINE
ARCHITECTU

TĚ BRN

Bc. LENKA

rof. Ing. a

Í TECH
CHNOLOGY

NÍ  
TURY 

EERING 
URE 

NO TUŘ

A SVOBO

arch. ALO

HNICKÉ

ŘANY 

ODOVÁ  

OIS NOVÝ

É V BR

Ý, CSc. 

RNĚ 

















 

Vedouc

Autor p

  

Škola 

Fakulta

Ústav 

Studijn

Studijn
program

  

Název p

Název p
anglick
jazyce 

Typ prá

Přidělo
titul 

Jazyk p

Datový 
elektron
verze   

  

Anotac

 VY
 FA

 

cí práce p

práce B

V

a S

Ú

ní obor 3

ní 
m 

N

práce N

práce v 
kém H

áce D

ovaný 
In

práce Č

 formát 
nické p

ce práce 

T
se
je
tr
z
p
p
u
je
ry
je
p
s
K
o

YSOKÉ UČ
AKULTA ST

POPISN

prof. Ing. arc

Bc. Lenka S

Vysoké učen

Stavební 

Ústav archit

3501T014 A

N3504 Arch

Nádraží VRT

HST Station

Diplomová p

ng. arch. 

Čeština 

pdf 

Tématem dip
e nachází v j
e řešen jako 
ratí. Hmota d

zrcadlově ot
pruhy, jehož
povrchy. Jso
usnadňuje or
ednotlivých
ychlovlaky.
ejíž světlá v

prostory nád
třecha jsou 

Konstrukce fa
obložen dílc

ČENÍ TECH
TAVEBNÍ

NÝ SOUBO

ch. Alois N

vobodová 

ní technické

ektury 

Architektura

hitektura a ro

T letiště Brn

n at the Airp

práce 

plomové pr
jihomoravské
samostatně s
domu je tvoř
točeny. Hmo
ž tvar také v
ou v něm um
rientaci, pro

h hmot tak s
. Uprostřed
výška je toto
draží, které j
neseny rám

asády je tvoř
i z tahokovu

HNICKÉ V

OR ZÁVĚ

Nový, CSc. 

é v Brně 

a a rozvoj sí

ozvoj sídel

no Tuřany

port Brno Tu

ráce je nádra
ém kraji, pře
stojící dvoup
řena dvěma 
otou obou č

vychází z oř
místěny vert
otože jsou v
symbolizuje

objektu je u
ožná s výšk
jsou umístě

movou konst
řena rámovým

vu. 

V BRNĚ 

ĚREČNÉ

del 

uřany 

aží vysokor
esněji v měs
podlažní obje
ořezanými
částí objektu
řezaného kv
tikální komu
viditelné i vn
e oba směry
umístěna od

kou objektu.
ěny ve dvou 
trukcí z rov
m systémem

PRÁCE 

rychlostní tr
stské části B
ekt umístěný
kvádry, kter

u prostupují
vádru a vystu
unikace, co
ně objektu. 
, z nichž při
djezdová a p
Halu obklo
podlažích. 
inných příh
Wicona. Ob

rati. Stavebn
Brno-Tuřan
ý na mostě 
ré jsou vůči 
í prosvětlují
tupuje nad o
ož cestujícím

Toto uspoř
ijíždějí na n
příjezdová h
opují provoz
Obvodový 

hradových n
bvodový pláš

ní parcela 
ny. Dům 
nad 
sobě 
ící 
okolní 
m 
řádání 
nádraží 
hala, 
zní 
plášť i 

nosníků. 
šť je 



Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

 Main topic of this Masters Thesis is design of railway station for high speed 
line railway. Building site is situated in East Moravian region in the district 
of Brno-Tuřany. The building is designed as a detached two-storey object 
standing on the bridge over the railway. Mass of the building consists of two 
trimmed blocks which are mutually mirrored. The mass of both parts of the 
building is pervaded by illuminating stripe. Its shape is also based on the 
shape of trimmed block and rises over the surrounding surfaces. There are 
placed vertical paths in the stripes. It helps passengers in orientation because 
these are visible even from the outside of the building. This arrangement of 
individual masses symbolizes both direction of the arrival of trains to the 
station. There is placed arrival and departure hall in the middle of the object. 
Its height is similar to the height of the object itself. The hall is surrounded 
by the service facilities of the railway station situated on two floors. The 
supporting structure is made of steel. Both peripheral housing and roof are 
supported by the frame construction consisting of planar lattice beams. 
Construction of the façade is composed of frame system Wicona. The 
peripheral housing is tiled with panels of expanded metal. 

Klíčová slova 
Vlakové nádraží, vysokorychlostní trať, tahokov, příhradová konstrukce, 
rámová konstrukce, rámová fasáda Wicona, pásová okna, mostní 
konstrukce, opěrné stěny, Brno, Tuřany 

Klíčová slova v 
anglickém 
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Railway station, high-speed railway, expanded metal, lattice structure, 
frame system Wicona, strip windows, bridge structure, retaining walls, 
Brno, Tuřany 

 



Abstrakt 
Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v 
jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně 
stojící dvoupodlažní objekt stojící na mostě nad tratí. Hmota domu je tvořena dvěma 
ořezanými kvádry, které jsou vůči sobě zrcadlově otočeny. Hmotou obou částí objektu 
prostupuje prosvětlující pruh, jehož tvar také vychází z ořezaného kvádru. Jsou v něm 
umístěny vertikální komunikace, což cestujícím usnadňuje  orientaci, protože jsou viditelné i 
vně objektu. Toto uspořádání jednotlivých hmot tak symbolizuje oba směry, z nichž přijíždějí 
na nádraží rychlovlaky. Uprostřed objektu je umístěna odjezdová a příjezdová hala, jejíž 
světlá výška se rovná výšce objektu. Halu obklopují provozní prostory nádraží, které jsou 
umístěny ve dvou podlažích. Nosná konstrukce je ocelová. Obvodový plášť i střecha jsou 
neseny rámovou konstrukcí, která je tvořena jednoduchými příhradovými nosníky. Obvodový 
plášť je obložen dílci z tahokovu. 
  
Klíčová slova 
Vlakové nádraží, vysokorychlostní trať, tahokov, příhradová konstrukce, rámová konstrukce, 
pásová okna, mostní konstrukce, opěrné stěny, Brno, Tuřany 

  
  
  
Abstract 
Main topic of this Masters Thesis is design of railway station for high speed line railway. 
Building site is situated in East Moravian region in the district of Brno-Tuřany. The building 
is designed as a detached two-storey object standing on the bridge over the railway. Mass of 
the building consists of two trimmed blocks which are mutually mirrored. The mass of both 
parts of the building is pervaded by illuminating stripe. Its shape is also based on the shape of 
trimmed block and rises over the surrounding surfaces. There are placed vertical paths in the 
stripes. It helps passengers in orientation because these are visible even from the outside of 
the building. This arrangement of individual masses symbolizes both direction of the arrival 
of trains to the station. There is placed arrival and departure hall in the middle of the object. 
Its height is similar to the height of the object itself. The hall is surrounded by the service 
facilities of the railway station situated on two floors. The supporting structure is made of 
steel. Both peripheral housing and roof are supported by the frame construction consisting of 
planar lattice beams. Construction of the façade is composed of frame system Wicona. The 
peripheral housing is tiled with panels of expanded metal. 
 
Keywords 
Railway station, high-speed railway, expanded metal, lattice structure, frame structure, strip 
windows, bridge structure, retaining walls, Brno, Tuřany 
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Vymezení a účel stavby 

Jedná se o objekt nového vlakového nádraží situovaného na plánované vysokorychlostní trati 

v blízkosti mezinárodního letiště Brno-Tuřany. Předmětem řešení je dopravní uzel spojující železniční, 

silniční a leteckou dopravu. Z hlediska funkčního lze rozdělit stavbu na veřejnou a neveřejnou část, 

nástupiště a parkoviště. 

 

Urbanistické řešení 

Poloha nádražní budovy vychází z územního plánu města Brna. Budova se svým umístěním snaží 
propojit území, která jsou oddělena železniční tratí. Proto je řešena jako průchozí, i když bude 
pravděpodobně využíván především jihozápadní vstup do objektu. Severovýchodní vstup bude sloužit 
pro spojení s průmyslovou zónou, která má na tomto území vzniknout. S rozvojem průmyslové zóny 
by došlo k rozšíření parkovacích kapacit na severovýchodní straně objektu. Spojení nádraží s letištěm 
je zajištěno prostřednictvím autobusové linky městské hromadné dopravy. Zastávky jsou umístěny 
před jihozápadní fasádou budovy. Peróny jsou řešeny jako průjezdné a jsou navrženy tak, aby byl 
umožněn bezpečný průjezd záchranného vozidla. Příjezdové komunikace k perónům jsou řešeny jako 
obousměrné, avšak provoz po perónech je jednosměrný. Z toho důvodu jsou před sjezdem na peróny 
navrženy otáčecí smyčky. 

 

Architektonické řešení 

Hmota domu je tvořena dvěma ořezanými kvádry, které jsou vůči sobě zrcadlově otočeny. Hmotou 
obou částí objektu prostupují skleněné prosvětlující pruhy, jejichž tvar také vychází z ořezaného 
kvádru a vystupuje nad okolní povrchy. Konstrukce zasklení je nesena ocelovými T profily a 
středovým ocelovým sloupkem. Vodorovné T profily zároveň vytvářejí nezaměnitelný architektonický 
výraz objektu. V těchto prosvětlujících pruzích jsou  umístěny vertikální komunikace, což cestujícím 
usnadňuje orientaci, protože jsou viditelné i vně objektu. Toto uspořádání jednotlivých hmot tak 
symbolizuje oba směry, z nichž přijíždějí na nádraží rychlovlaky. Uprostřed objektu je umístěna 
odjezdová a příjezdová hala, jejíž světlá výška je totožná s výškou objektu. Halu obklopují provozní 
prostory nádraží, které jsou umístěny ve dvou podlažích. 

 

Dispoziční řešení 

Budova se skládá ze dvou zrcadlově otočených částí, které jsou propojeny centrální halou. Ta slouží 
jako příjezdová i odjezdová. Výška haly je totožná s výškou objektu, zatímco provozy, které na ni 
navazují, jsou umístěny ve dvou podlažích. Počítá se s větším přílivem cestujících z jihozápadní 
strany, proto jsou zde umístěny provozy sloužící převážně cestujícím. U vstupu se nachází bufet. Za 
ním jsou umístěny vertikální komunikace umožňující přístup na jihozápadní perón a do druhého 
nadzemního podlaží. Za tímto komunikačním pruhem se nachází hygienické zázemí. Naproti němu 
jsou skříňky sloužící k úschově zavazadel, které jsou součástí haly. Uprostřed haly jsou umístěny 
pokladny a automaty sloužící k nákupu jízdenek a občerstvení. Ve druhém podlaží jihozápadní části 
objektu se nachází drobné prodejny a čekárna pro cestující. U severovýchodního vstupu je umístěn 



sklad čistící mechaniky. Za ním se nachází vertikální komunikace. Dále směrem k pokladnám je první 
pomoc, příruční sklad a místnost pohotovostního výpravčího. Naproti těmto provozům jsou umístěny 
opět skříňky pro úschovu zavazadel. Ve druhém nadzemním podlaží je zabezpečovací a sdělovací 
zařízení, vzduchotechnika, sklad dkp a dispečink. Další technické provozy jsou umístěny u 
severovýchodního perónu. Jsou to trafostanice včetně náhradního zdroje, pohotovostní dílna a 
výměník. Na peróny je umožněn přístup eskalátory a výtahy z nádražní budovy, terénními schodišti 
z prostoru před budovou a po rampách umístěných po obou stranách perónů. Komunikace jsou 
umístěny se snahou o snadnou a přehlednou orientaci cestujících, čemuž má napomáhat to, že je jejich 
poloha evidentní i vně objektu.  

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodový plášť i střecha jsou neseny rámovou konstrukcí z rovinných příhradových nosníků. Průřez 

příhradoviny je čtvercový nebo kruhový, dle účelu místnosti, n níž se nachází. Jednotlivé části 

příhradoviny jsou k sobě přišroubovány. Příhradový rám je kloubově kotven do železobetonové desky 

mostní konstrukce. Most je odvodněn vpustěmi. Konstrukce fasády a střechy je tvořena rámovým 

systémem Wicona. Sloupky systému jsou kotveny v každém patře k nosné konstrukci objektu. Mezi 

rámy systému jsou vloženy tepelně izolační dílce, takže dochází k přerušení tepelného mostu. Ke 

sloupkům obvodového pláště jsou přišroubovány svislé ocelové Jakl profily, které nesou dílce 

z tahokovu typu Supreme XL stříbrné barvy, jimiž je obložena fasáda a střecha objektu. Odvodnění 

střechy je řešeno zapuštěnými žlaby a do svodu je voda přivedena potrubím pod střechou zakrytým 

podhledem. Dále jsou ve střešní konstrukci v rámci sloupků umístěny odvodňovače. Konstrukce 

stropu prvního nadzemního podlaží je tvořena betonem spřaženým s trapézovým plechem. Strop je 

nesen ocelovými I nosníky, které jsou na jednom konci kotveny k příhradovému rámu a na druhém 

jsou vyneseny ocelovými sloupy. Schodiště je monolitické železobetonové. Svislá konstrukce 

masivního zasklení je provedena z izolačního dvojskla a nesena ocelovými T profily které jsou na 

jednom konci kotveny do obvodového pláště a na druhém přišroubovány do středového ocelového 

sloupku. Zasklení je provedeno jako bezrámové, na střeše budou rámy skryty ve střešním plášti. Terén 

okolo perónů je zajištěn železobetonovými opěrnými zdmi. Zastřešení perónů je neseno ocelovými I 

profily a ocelovými táhly. Celá konstrukce je kotvena do opěrných zdí. Plech zastřešení má měděnou 

povrchovou úpravu. Opěrné zdi je možné nechat porůst popínavou zelení. Halou prochází potrubí 

vzduchotechniky, které je zavěšeno na ocelových závěsech upevněných k příhradovému vazníku. 

 

 

Ekologické aspekty 

Vlaková doprava patří mezi ekologické způsoby dopravy, tudíž je její přínos ekologii značný. S tím 

souvisí nutnost přítomnosti moderní železniční stanice, poblíž tak důležitého dopravního uzlu, jako je 



letiště. Dalším aspektem je velikost objektu, která využívá minimálních potřebných ploch při 

současném dostatečném zajištění odpovídajících potřeb. 

 

Základní výměry 

Zastavěná plocha: 18640 m2 

Celková užitná plocha: 5770 m2 

Podlahová plocha: 1310 m2 

Obestavěný prostor: 27280 m3 
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