
 



 



 



Popis současného stavu 

Stávající přestupní příměstský dopravní terminál Brno - Královo pole je soustředěný kolem 

druhého největšího vlakového nádraží v Brně, které denně odbaví cca 10 000 cestujících, slouží 

k přestupům mezi různými druhy dopravy. Příměstským dopravním terminálem (nebo také 

„nádraží“) rozumíme místo sloužící k přestupu cestujících mezi vlakovou dopravou, městskou 

hromadnou dopravou (tramvaj, autobus, trolejbus), regionální autobusovou a individuální 

automobilovou dopravou i mezi linkami jednotlivých druhů veřejné hromadné dopravy bez 

ohledu na druh dopravy (silniční, drážní), případně k usnadnění přístupu cestujících 

využívajících individuální dopravu (motorovou či nemotorovou) k veřejné hromadné dopravě. 

Samotné přestupní vazby ve stávajícím nádraží nelze z čistě provozního hlediska charakterizovat 

jako zcela nevyhovující, avšak prostor, ve kterém se nacházejí, má spíše charakter dlouhodobého 

provizoria před generální rekonstrukcí. Stávající stav je v současnosti po technicko-provozní 

stránce fungujícím přestupním bodem příměstské dopravy, který splňuje nejnutnější základní 

přestupní vazby. Veškeré přestupy jsou realizovány pod hmotou dálničního tělesa. Prostor je 

typický hlubokým stínem železobetonových (nepohledových) konstrukcí mostovky s 

protékajícími svody. Mostovka, která se nachází ve spádu, tak vytváří navíc prostor s 

nerovnoměrnou světlou výškou. Jedná se o provizorium, které v žádném případě nevytváří 

dlouhodobě atraktivní místo pro přestup a setkávání. Budova stávajícího nádraží Brno - Královo 

Pole z hlediska svého umístění, skryta za dálničním tělesem, nedává velký prostor pro situování 

nového centra přestupů tak, aby splňovala nejen estetické a další nároky na objekt tohoto 

charakteru, ale též optimální bezkolizní návaznosti na ostatní druhy dopravy. 

 

Klady stávajícího stavu 

 

-            Nádraži   «Královo pole» je přestupním bodem příměstské dopravy. 

- Rychlost přestupu vlak / autobus 

- Proctor pro realizaci všech přestupů (vlak, autobus, trolejbus, tramvaj) 

- Dobra přistupnost mista 

 

Zápory stávajícího stavu 

- Neodpovídá současným standardům 

- Centrum přestupů situováno pod dálničním mostem 

- Stav vlakového nádraži  z 50. let minulého století prěd  generální  rekonstrukci 

- Neskýta kulturní prostředi pro čekající  

- Energeticky náročná 

- Přestupní vazby na vlak nejsou bezbariérové 

- Zastávky jednotlivých druhů doprav (vlak, tramvaj, autobus, trolejbus ) jsou realizovány 

na poměrně rozsáhlém uzemí 

- Absense komerce a ztráta původních funkci 

 

 

Možnosti realizace Projektu 

 

Současný stav nádraží a jeho okolí lze řešit třemi různými způsoby: 

■ nulová varianta - zachování stávajícího stavu; 

■ rekonstrukce nádraží; 



■ výstavba nového terminálu a revitalizace okolí. 

 

Objekt současného nádraží je dnes již historická budova z 50. let minulého století, která svými 

parametry neodpovídá skutečným potřebám pro příchod na nádraží a svůj původní význam již 

ztratila. Je charakteristická nadměrnou velikostí nádražní haly a svým stavebně technickým 

stavem ani úrovní vybavení již neodpovídá dnešním potřebám a standardům. 

 

V ramcich rekonstrukce stávající nádražní budovy byla provedena komplexní přestavba spojenou 

s  vylepšením vnitřního uspořádání budovy. Podle rekonstrukce byli   provděny stavební zásahy 

do současného objektu tak, aby vyhovovaly současným standardům kladeným na moderní 

přepravu a komfort cestujících. 

 

 

Vyhody při rekonstrukce: 

 

- rychlost přestupu na vlak či autobus stávajícím podchodem 

 

- dobrá přístupnost místa s opravenou nádražní halou 

 

- provázanost různých druhů dopravy (vlak, tramvaj, autobus, trolejbus, auto) 

 
-vznik zajímavých prostor pro cestující 
 
- nízké investiční náklady  
 

 

Nevyhody při rekonstrukce: 

 

-železnice spolu s dálničním tělesem vytvářejí nepřekročitelnou liniovou bariéru mezi dvěma 

polovinami stejné městské části 

 

 

Architonický výraz 

 

Budova slouži dominantou v existujicim okoli, ona byla navržena tak, aby byla viditelna ze 

všech stran a most který je pred hlavní nádrážní halou neschovával budovu, ale naopak, tvoril 

prědprostor a byl jako část nádražního kompleksu. Hlavní nádražní budova je na kontrastu s 

existujicimi budovami, má dynamickou formu. Dynamika je jako symbol rychlosti a pohybu. 

Byli použity barvy: bila a modra, protože to jsou barvy dopravného dizajnu. 

 

Provozní řešení 

 

Navržená budova má 3 nadzemní podlaží. V 1.NP je rozděleno na dvě části: 1. je zona 

dopravy,ve kterou se nachází nádražní hala pro návštěvníky , druha je obchodní  zona. Ve zoně 

dopravy se nachází: pokladny, čekárna, inform-centrum. Ve obchodní zoně se nachází: 

samoobsluha, prodej tisku, lekárna, bankovní oddeleni. Taki ve 1.NP jsou navržený vstup a 



prostory pro zaměstnance. Ve 2.NP se nachází restaurace «rychle občerstvení» a kavárna, která 

je orientovaná do vlakových nástupišt‘.Ve 3.NP se nachází mini-bar.  

 

Konstrukčné rešeni 

 

Nosný systém je navržen jako monolitický železobetonový skelet  s zakladovym modulovym  

meritkem  6m. Ve nádražní hale rozpon mezi sloupami je 18 m, a byli použivany přihradove 

vázniky. Obvodové stěny jsou nenosné betonové. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou 

monolitickou deskou s prúvlaky. Základy tvoři železobetonové patky. Stavba je zaizolovaná 

tepelnou izolaci. Vytápění objektu bude řešeno pomocí klimatizace. K nasáváni a vypouštění 

dochází na střeše objektu. Střešní světlík bude opatřen vnitřním stínícím textilním systémem 

napnutým na nosných lankách. Budova je napojena na kanalizaci a vodovod nacházející se v 

blízkosti pozemku. Dešťová voda bude svedena do kanalizačního potrubí. 

 

 

 

 

 

 

 


