
kostel; gradace prostoru

Obsáhnete pohledem celý jeho prostor uspořádaný v podélném 
směru, vaši chůzy rytmicky doprovázejí řady sloupů a oblouků, jste si 
vědomi, že vše je zaměřeno směrem, jimž kráčíte, cítíte se organ-
ickou částí prostředí, které bylo vytvořeno pro vás, které má své 
oprávnění jen ve vás.

síť; demokratický prostor

Síťový prostor vás nikam nesměřuje. Každý bod funguje jako uzel, 
který vám dává na výběr kterým směrem dále pokračovat. Celý 
prostor tak tvoří rámec, v kterém je možno hledat různé cesty, přesto 
jsou tyto cesty rámovány a vymezeny architekturou. Je to 
demokratický prostor, kde si každý může najít svou cestu, ale přesto 
má tato cesta řád, který je společný pro celý prostor.

nádraží v centru
Současný stav
Díky tomu, že se čeká na odsun nádraží, je železnice v žalostném 
stavu. Technicky a kapacitně ( jsme schopni odbavit 30tis. 
cestujících/hodinu, v době veletrhu je potřeba 50tis.cestujících / 
hodinu ). Při její rekonstrukci je potřeba vytvořit síť nádraží, které jsou 
propojeny s městskou hromadnou dopravou. Vlak se tak stane 
součást hromadné dopravy a sníží se zatížení hlavního dopravního
uzlu.

Přesunout, nebo nepřesunout?
Otázka na kterou si netroufám odpovědět. Obě varianty mají své 
výhody a nevýhody, které se navíc mění v čase. Situace se velice 
změnila příchodem finanční krize.
Proto by měla probíhat odborná diskuse vedoucí k optimálnímu 
řešení. To se však neděje, politici se rozdělili na dvě skupiny, které již 
předem vědí, který návrh je ten nejvhodnější. Dodatečně se hledají 
argumenty, proč tomu tak je. 

Rozhodl jsem se prověřit variantu v nepřesunuté poloze.  Největší 
nevýhodou této varianty je problematická výstavba(za provozu, nebo 
dočasné přesunutí). Největší výhodou je její vazba na uzel MHD a 
jádro města Brna.

Region
Velice důležitá je pro mě vazba na region a jeho propojení s 
městskou integrovanou dopravou. To vnímám jako silnou stránku 
Brna, která by se měla dále rozvíjet. Společně s rozvojem hromadné 
dopravy by mělo docházet k útlum dopravy osobní.

Bariéra
Svou prací se snažím vyvrátit názor, že železnice vytváří bariéru. 
Naopak se snažím dívat na železnici jako na místo, které spojuje. 
Nejen jednotlivé zastávky, ale i město.

Konstrukce
Železobetonové oblouky jsou v půdorysu uspořádány do trojúhelníků 
a vytváří tak prostorovou
příhradovinu.  V ní se nachází nádraží. Na ní jsou umístěny koleje. 

Typologie
K nádraží přistupuji jako k volnému prostoru, který je dodatečně 
vyplněn různými funkcemi. Tyto funkce mohou být, dle potřeby, 
měněny.


