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normy Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické a hygienické předpisy 

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem v jednom 

z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) a rozpracované na úroveň 

konstrukční studie v předmětu AG36.Na základě této studie student vypracuje zadaný rozsah stavební části 

projektové dokumentace pro provedení stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené 

v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven v druhé 

polovině zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může být zastoupen 

detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 

zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC v úpravě 

a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: Úprava 

odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 
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A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 

VOLNÉ PŘÍLOHY: 

• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 
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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). 
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Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován v letním semestru 2.ročníku 

bakalářského studia. Předmětem zadání práce je obnova historické budovy, která je v současnosti 

využívána jako nádražní budova vlakové stanice Brno - Hlavní nádraží. Projekt tedy řeší obnovu 

objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 

metrů jižním směrem (o nové poloze hlavního nádraží by mělo rozhodnout Ministerstvo dopravy 

ČR na základě studie proveditelnosti v blízké budoucnosti). 

Hlavním cílem projektu je prokázat možnost nového využití historické budovy po odsunu 

vlakového nádraží a řešení lepšího prostupu tímto územím pro pěší ve směru z historického centra 

města na jih. Proto tento návrh uvažuje s demolicí křídla historické budovy sousedící s budovou 

České pošty právě z důvodu prostupu pro pěší, ale také kvůli optickému propojení těchto území. 

Na části půdorysu tohoto křídla vznikne nová výšková budova s vyhlídkovou terasou a komerčním 

využitím, která také slouží jako orientační bod v prostoru pro dálkové pohledy. Dále dojde 

k moderní dostavbě věže historické budovy, která byla zdemolována za 2. světové války, demolici 

staré a výstavbě nové pasáže při vstupní podélné fasádě západního křídla budovy a rekonstrukci 

západní stěny po demolici křídla budovy sousedící s budovou České pošty. Všechny tyto nové 

dostavby jsou řešeny moderní formou, která respektuje hodnoty historické budovy a genius loci 

tohoto místa. 

V prostoru bývalého kolejiště vznikne park, který v této části města velice chybí. Přes něj je 

umožněn bezbariérový pohyb z centra města přes lávku k OD Tesco a NG Vaňkovka v úrovni 2NP 

těchto budov. Pod parkem je parkoviště pro cca 700 aut. 

Brno, rekonstrukce historické nádražní budovy, prostup územím, věž, prosklená pasáž, výšková 

budova, park, parkoviště  



The present Bachelor´s thesis is based on the project carried out as an architectural design 

studio´s project of the 4th semester of Bachelor´s degree. The assigned task concerned a 

reconstruction of a historical building currently used as the main railway station of Brno city. The 

project deals with reconstruction and possible new uses of the building in case that a current 

railway station should be moved about 800 meters to the south (the new position of the railway 

station might be decided by the Ministry of transport of the Czech Republic depending on feasibility 

studies in near future). 

 

The project aims to show new possibilities of use for the historical building (after the railway station 

being moved) as well as to find an easier access to surrounding area for pedestrians coming from 

the city centre and heading to the South. So the project considers the demolition of the building 

wing nearest to the Post Office (building). In this way, a new passage for pedestrians could be 

opened at the same time a new optical connection would be created. On the part of the demolished 

wing ground plan a new high-rise building with a panoramatic terrace and commercial use would 

be erected. It would also serve as a landmark. Further the tower of the historical building, 

destroyed in the World War II. would be newly reconstructed. The old passage along the front of 

the west wing would be demolished and a new one build. Eventually the remains of the west wall 

would be reconstructed after demolition. Even if these extentions and changes are carried out in 

modern design, the historical values of the building and its genius loci would be respected. 

 

In the area of the former railyard, a park would be created which is desperately needed in this part 

of the city. The weelchair access is planed across the park heading from the city centre towards the 

bridge at the level of second floor of Tesco and NG Vaňkovka. There would be also a parking lot for 

about 700 cars below the park. 

Brno, reconstruction of the historic railway station building, pedestrian passage, tower, glass 

arcade, high-rise building, park, parking lot 
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Tématem bakalářské práce je návrh přestavby historické budovy současného hlavního vlakového 

nádraží v Brně, kolejiště a okolí ve variantě, kdy dojde k odsunu hlavního nádraží cca 800 metrů 

jižním směrem. Cílem bylo vytvořit nový veřejný městský prostor, který spojí území rozdělené 

dřívější železnicí a nabídne náplň volného času pro každého. V objektu jsou navrženy jak komerční 

prostory tak i veřejné z důvodu určité ekonomické nezávislosti. Nový park umožní pohodový pěší 

průchod v zeleni z centra až k nábřeží řeky Svratky. Podzemní parkoviště vyřeší špatnou situaci 

s parkovacími místy v centru města. Prostory historické budovy, nového parku a přilehlá 

prostranství budou využívána obyvateli všech věkových skupin z Brna i jeho okolí. 

  



A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Budova současného vlakového nádraží v Brně, SO 02 

b) místo stavby 

Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, městská část Brno-Střed, katastrální území Město Brno 

Parcelní číslo: 284/1, stavba č.p. 418 

c) účel stavby 

Objekt pro malé a střední podnikání, veřejné služby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

V rámci bakalářské práce není stavebník známý. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Autor bakalářské práce: Vít Kalvoda 

    Sebranice 195 

    569 62, Sebranice u Litomyšle 

Vedoucí bakalářské práce:  prof. Ing. arch. Jiří Myslín, CSc. 

    prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

Okolnosti spojené se stavebním povolením nebyly předmětem bakalářské práce. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Podkladem pro zpracování PD byly:  Architektonická studie 

     Výkresy zaměření stávajícího stavu 

     Katastrální mapa 

     Územní plán města Brna 

c) další podklady 

V rámci předprojektové přípravy byl proveden vizuální průzkum veřejně přístupných částí 

historické budovy a jejího okolí, rovněž byla pořízena fotodokumentace těchto částí. 

A.3 Údaje o území 



a) rozsah řešeného území 

Řešené území se skládá z pozemku parcelní číslo 284/1. Parcela odpovídá půdorysu řešené části 

budovy v PD. Výměra parcely 284/1 je 1927m2. Na parcele je pouze stavba č.p. 418 (řešená budova). 

V současné době je objekt vlastněn Českými drahami, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové 

Město, 11000 Praha 1. Pozemek se nachází v centru Brna u hlavního dopravního uzlu v ulici 

Nádražní a je v současnosti využíván (resp. budova) službami železniční dopravy a jinými. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláštně chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek včetně stavby se nachází v Městské památkové rezervaci Brno. Pozemek se nenachází 

v poddolovaném území ani v oblasti chráněného ložiskového území. Stavba nezasahuje z hlediska 

životního prostředí do chráněných území. Nejbližší vodoteče jsou řeky Svitava a Svratka (cca 1km), 

které svým záplavovým územím nedosahují řešené stavební parcely. 

Pozemek se nachází v ochranném pásmu tramvajové tratě (30m) a v současné době i železniční 

tratě (60m), projekt je však řešen ve variantě, kdy železniční trať bude v tomto místě zrušena. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Vliv stavby na změnu odtokových poměrů je minimální, neboť dešťové vody budou odváděny do 

veřejné kanalizace, odtokové poměry nebudou měněny či narušeny. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle územně plánovací dokumentace se parcela nachází na ploše pro veřejnou vybavenost. Projekt 

je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projekt je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba vyhovuje obecným požadavkům na využití území 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů. 

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

není předmětem bakalářské práce 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předmětem bakalářské práce. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených vykonáváním stavby (dle katastru nemovitostí) 

katastrální území: Město Brno 610003 

  



 

Seznam dotčených pozemků: 

Parcelní 

číslo 

Výměra (m2) Druh pozemku Způsob ochrany, 

BPEJ 

Vlastník 

284/1 1927 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 

 

Seznam sousedních pozemků: 

Tab, 1.1: Výměra a popis parcel (zdroj: www. nahlizenidokn.cuzk.cz) 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Rekonstrukce a přestavba historické budovy současného nádraží. 

b) účel užívání stavby 

Studovny, přednáškové sály, kavárny, obchody, knihovna 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba se nachází v Městské památkové rezervaci Brno. Pozemek se nenachází v poddolovaném 

území, ani v oblasti chráněného ložiskového území. Stavba nezasahuje z hlediska životního 

prostředí do chráněných území. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Parcelní 

číslo 

Výměra (m2) Druh pozemku Způsob ochrany, 

BPEJ 

Vlastník 

283 3078 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Nemovitá kulturní 

památka 

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 
272/1 49597 Ostatní plocha Nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 
284/6 134 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 
285 2091 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

České dráhy, a.s., 
nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, Nové Město, 

11000 Praha 1 
286/1 1045 Ostatní plocha Nejsou evidovány 

žádné způsoby 

ochrany 

Statutární město 

Brno, Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 



Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy základní požadavky na stavby. Celý objekt je řešen jako 

přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt je řešen v souladu 

s požadavky vyhlášky č. 298/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Jsou uplatněny rozměrové požadavky při rekonstrukcích objektů. 

Vstup do objektu je řešen bezbariérově. Všechna podlaží jsou bezbariérově přístupná a to výtahy. 

V 2NP a 3NP je řešeno hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Veškeré zpevněné plochy přiléhající k objektu jsou bezbariérově připojeny na veřejnou 

komunikaci. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem bakalářské práce 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěné plocha  951m2 

Obestavěný prostor        16 550 m3 

Užitná plocha            2450 m2 

Počet pracovníků     cca 12 prac. 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Vytápění o ohřev teplé vody bude zajišťovat plynový kondenzační kotel. Pitná voda bude přiváděna 

stávající přípojkou z veřejné vodovodní sítě. Elektrická energie bude přiváděna stávající přípojkou 

z podzemního vedení nízkého napětí. Dešťová a splašková kanalizace budou odváděny současnými 

přípojkami do veřejné kanalizace. 

Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude likvidován odvozem specializovanou firmou. 

Potřeby a spotřeby médií, hmot a množství odpadů nejsou předmětem bakalářské práce. 

Při výstavbě budou užity pouze stavební materiály s atesty, jejichž nezávadnost pro zdraví osob a 

životní prostředí je jimi prokázána. 

j) základní předpoklady výstavby 

Stavba bude členěna na etapy. Doba výstavby není předmětem bakalářské práce. 

k) orientační náklady na stavbu 

Cena rekonstrukce a přestavby bude zpracována podrobným stavebním rozpočtem, který není 

součástí bakalářské práce. Náklady budou určeny s ohledem na aktuální ceny dodavatelů 

materiálů. 

  



A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

V rámci bakalářské práce došlo k následujícímu členění stavebních objektů a provozních souborů: 

 

SO 01  Příprava území a staveniště 

SO 02 Rekonstrukce a přestavba budovy současného vlakového nádraží v Brně - 

přestavba západního křídla 

SO 03  Rekonstrukce centrální haly 

SO 04  Rekonstrukce východního křídla 

SO 05  Rekonstrukce restaurace a tanečního sálu 

SO 06  Výstavba výškové budovy 

SO 07  Výstavba podzemního parkoviště v prostoru bývalého kolejiště 

SO 08  Výstavba parku nad podzemním parkovištěm 

SO 09  Rekonstrukce nástupišť dopravního uzlu v ulici Nádražní 

SO 10  Zpevněné plochy 

SO 11  Parková úprava veřejných prostranství 

 

Rozsah bakalářské práce zahrnuje v různém stupni zpracování SO 02-11. Předkládaná projektová 

dokumentace pro provádění stavby je zpracována pouze pro stavební objekt SO 02. 

  



B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003) při nádražní ulici. 

Řešená část budovy se nachází na parcelách č. 284/6 a 284/1. Stavba se nachází u dopravního uzlu 

MHD a jedná se tedy o velice frekventované místo (zadáním této práce byla rekonstrukce nádražní 

budovy, řešení dopravního uzlu MHD na Nádražní ulici a nové využití prostoru kolejiště po odsunu 

nádraží cca 800 metrů jižním směrem, tedy po odsunu vlakového uzlu). 

Přístup do objektu je ze 3 stran – z nádražní ulice, z nově vzniklého parku (prostor kolejiště) a od 

pošty. Na pozemku jsou dvě výškové úrovně. V jedné úrovni je pozemek v rovině s nádražní ulicí.  

Podzemní parkoviště pod parkem je pak o 5 metrů níže a je v rovině s ulicí Dornych. Momentálním 

vlastníkem budovy je akciová společnost České dráhy. Objekt je napojen na všechny potřebné 

inženýrské sítě. Budova je v současnosti využívána pro odbavení cestujících vlakem. Jsou zde také 

obchody, ordinace a další služby. 

Celková plocha území řešeného architektonickou studií je cca 50 000m2. Výměra křídla budovy 

řešená v konstrukční studii činí cca 1 050m2. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl proveden průzkum in situ a pořízena fotodokumentace veřejně přístupných míst. Byl proveden 

stavebně- historický průzkum budovy. Některé části budovy jsou jako rušivé elementy určeny 

k demolici. Některé části budovy jsou ve špatném technickém stavu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek ani stavba se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech.  

Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí.  

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Pozemek se nenachází v záplavovém území určeném pro rozliv povodňové vody. Pozemek se 

nenachází  v poddolovaném území ani  v oblasti chráněného ložiskového území. 

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Vliv stavby na změnu odtokových poměrů je minimální, neboť dešťové vody budou odváděny do 

veřejné kanalizace, odtokové poměry nebudou měněny či narušeny. 

f) požadavky na sanace, demolice, kacení dřevin 

Na pozemku dojde k demolici jednoho celého křídla budovy, přístaveb a k dalším drobnějším 

demolicím v rámci přestavby. Dále dojde k demolici starého kolejiště a bude odbagrována zemina 

pod ním pro vznik podzemního parkoviště. Přístřešky na nástupištích budou po dobu stavby 

odvezeny a nakonec budou použity do nově vzniklého parku. Na řešeném území momentálně 

nejsou žádné dřeviny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Pozemky nejsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu.  

Pozemky nejsou zahrnuty k pozemkům určeným k plnění funkce lesa. 



h) územně technické podmínky 

Stávající objekt je napojen na všechny potřebné inženýrské sítě a v tomto směru nedojde ke změně. 

Dopravní obslužnost podzemního parkoviště bude řešena z ulice Dornych, resp. z prostoru mezi 

OD Tesco a prostorem podzemních garáží. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Autorovi předložené projektové dokumentace nejsou známy žádné související stavby, které by 

mohly ovlivňovat, nebo podmiňovat navrhované řešení. 

B.2. Celkový popis stavby  

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání stavby je uveden v části A. Průvodní zprava, oddíl A.4 – Údaje o stavbě, písm. b, základní 

navrhované kapacity jsou uvedeny taktéž v oddílu A.4 pod písm. h. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zbouráním jednoho křídla budovy dojde k lepší prostupnosti území z centra směrem na jih, přes 

nový park a novou lávku v úrovní 2NP OD Tesco a dále ke galerii Vaňkovka. Nový park bude zároveň 

jediným městským parkem na jih od centra. 

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Koncept návrhu spočívá především v očištění staré historické budovy od nevzhledných dostaveb a 

jejich šetrném nahrazením v moderním stylu. Nová galerie (či chodba) je řešena jako celoprosklená 

(stěna i střecha) s rámy, které jsou oplechované a dávají stavbě industriální nádech. Její lehká forma 

je protiklad k velké a těžké hmotě historické budovy. 

B.2.3. Celkové dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je rozdělen na několik funkčních celků. Řešená část budovy by se dala rozdělit na 3 části- 

obchody, sklady a studovny. Na 1NP se nacházejí 3 obchody, které jsou výtahy propojeny s 1PP, 

kde každý obchod má svůj sklad. Na 2NP a 3NP se nacházejí přednáškové sály a studovny, které si 

může kdokoliv pronajmout. Dále je zde na obou podlažích hygienické zázemí a kavárna. 

B.2.4. Bezbariérové užívání staveb  

Celý objekt je řešen jako přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup 

do objektu je řešen jako bezbariérový, splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Na 2NP a  3NP je navržena 

vždy jedna kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Je navržen i 

požadovaný počet parkovacích míst. 

B.2.5. Bezpečnost užívání staveb  

V oblasti bezpečnosti a zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, které budou při 

užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván k účelu, pro který je určen. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 

a) Stavebně technické řešení stavby: 

Stavebně se jedná o část historické budovy vlakového nádraží. Objekt má 3 nadzemní podlaží a 

jedno podzemní. Podkrovní část objektu je nevyužívaná a i v projektu s jejím využitím není 

počítáno. 

 



b) konstrukční a materiálové řešení 

b.1) Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat především v prostoru pod parkem. Tato část je ale řešena pouze jako 

architektonická studie. Zemní práce budou probíhat tedy jen v části demolice přístavby, na jejímž 

místě (téměř) bude postavena nová část. 

b.2) Základy a podkladní betony 

Nová přístavba galerie bude založena na základové desce vyztužené pod nosnými sloupy patkami 

z betonu C20/25 a oceli 10505(R), které jsou od sebe osově vzdáleny 4 metry. Před betonáží dojde 

k odstranění původních konstrukcí. Při betonáži musí být do patek zapuštěny ocelové trny, které 

budou z betonu koukat a dále k nim bude připevněna ocelová část nosné konstrukce. 

b.3) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce tvoří především původní zdivo, které bude doplněno novými příčkami – 

Porotherm 200 a 300mm a Ytong 100 mm. Původní obvodové zdi dosahují tloušťky až 1100mm. 

b.4) Vodorovné konstrukce 

Stávající stropy jsou nejspíše tvořeny železobetonovými monolitickými deskami s vylehčovanými 

dutinami o celkové tloušťce 600 a 1000mm. Tyto stropy budou ponechané. Jediným nový strop 

místo původního schodiště bude navržen monolitický ŽB strop tl. 300mm. Použit beton je třídy 

C25/30. Jakost užité betonářské oceli je B500B. Překlady a průvlaky nad novými otvory budou 

taktéž ze železobetonu. Nové ŽB překlady na obvodové stěně budou dostatečně zatepleny 

tepelnou izolací. 

b.5) Schodiště 

Původní ponechané schodiště v tomto křídle budovy je trojramenné levotočivé ze železobetonu. V 

rámci bakalářské práce se schodiště považuje za vyhovující. 

Mezipodesty jsou uloženy na nosných stěnách, a také na 4 sloupech 600x1400mm. Betonové 

stupně mají epoxidovou povrchovou úpravu. Zábradlí je ocelové s ocelovými madly. Šířka 

schodišťového ramene je 1575 mm. Výška stupně je 150 mm. 

b.6) Střecha 

Původní vaznicová soustava krovů bude zachována. Jedná se o jednoplášťovou střechu 

s plechovou krytinou. 

b.7) Výplně otvorů 

prosklená stěna bude řešena fasádním systémem Aluprof MB-SR50N a prosklená střecha 

fasádním systémem Aluprof MB-SR60N. Nové otvory ve stávajícím zdivu budou vyplněny fixními 

okny s hliníkovými rámy a trojsklem. Dveře budou taktéž s hliníkovými rámy. 

b.8) Úprava okolního terénu 

Přilehlé okolí budovy bude vydlážděno dlažbou Granada senco 80x40cm tl.8cm. Dlažba bude 

vyspádována ve sklonu 1° od budovy. 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

Technické řešení není předmětem bakalářské práce. 

B.2.8. Požární bezpečnost  

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

-zachování nosnosti a stability konstrukce pro normově požadovanou dobu  



-omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  

-omezení šíření požáru na sousední stavbu  

-umožnění evakuace osob a zvířat  

-umožnění bezpečnostního zásahu požárních jednotek  

Stavba dále bude obsahovat sprinklery.  

Požární bezpečnost bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části dokumentace. V 

této fázi projektu neřešeno. 

B.2.9. Zásady pro hospodaření s energiemi  

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek 

normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

a vyhlášky 148/2007 Sb.  

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 

součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel prostupu tepla Udop. 

V této fázi projektu více neřešeno. 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích  

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov  

V této fázi projektu neřešeno.  

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby  

V této fázi projektu neřešeno. 

c) energetická náročnost stavby  

 V této fázi projektu neřešeno. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Větrání prostor v objektu je zajištěno VZT a klimatizační jednotkou. Odvětrání místností 

hygienického zázemí bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru. Denní osvětlení a proslunění je 

zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. V navrhovaném objektu bude ochrana 

proti vibracím a hluku zajištěna konstrukčním řešením kotvení ocelových sloupů a také akustickými 

příčkami.  

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi.  

Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti asfalto-hliníkovými pásy, které mají zároveň 

proti-radonovou funkci. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují.  

Bezpečnost práce  

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu bezpečnosti práce a 

především vyžadovat používání ochranných pomůcek a dodržování technologických postupů. 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy. Před zahájením 

zemních prací se provede vytyčení veškerých inženýrských sítí a budou dodrženy všeobecné 

podmínky pro zemní práce. Jako doklad vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. Zhotovitel 

stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce při provádění staveb. Všichni 

pracovníci na stavbě musejí být proškoleni a seznámeni s bezpečností práce, poučeni o pohybu po 

staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s hygienickými a požárními 

předpisy. Musí se dodržovat zákony a vyhlášky: 



 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.  

Zhotovitel stavby musí zajistit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště.  

El. Zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440.  

Komunikace, schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. Veškeré obecně platné požadavky 

budou splněny. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Ochrana před pronikáním radonu je řešena pomocí hydroizolace a izolace proti radonu STAFOL 

FATRA 920 ve dvou vrstvách. Dále není předmětem řešení.  

b) ochrana před bludnými proudy  

Stavba je ohrožena minimálně, nejsou navržena žádná opatření.  

c) ochrana před technickou seizmicitou  

V daném území není známa.  

d) ochrana před hlukem  

1. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby  

Není předmětem řešení.  

2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb  

Není předmětem řešení  

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Bude využito stávajícího připojení na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

Stavba je přímo u dopravního uzlu MHD. Přibude podzemní parkoviště pod parkem. Zároveň 

z tohoto parkoviště bude možné zásobovat sklady obchodů. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Na řešeném pozemku se nenachází žádná vegetace. Nová vegetace v parku nad parkovištěm bude 

vsazena do 1m hlíny. Pro nové stromy na Nádražní ulici bude muset být vyhloubený dostatečný 

prostor a navezeno dostatečné množství ornice. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  



Ochrana stávající zeleně  

Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, 

ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko- biologická zabezpečovací opatření, 

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů 

a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy  

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 

prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, 

zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém 

technickém stavu. Nutné dodržovat následující zásady: Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, 

tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 

výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší 

mechanismy. Pokud bude používán kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v 

protihlukové kapotě (vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost). Důležité z hlediska minimalizace 

dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze 

strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce 

byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, 

vrtné soupravy, nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším 

začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to pouze v pracovní 

dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v 

době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné 

zástavby.  

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

a) zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy)  

užíváním plochy pro dočištění 

b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou  

komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, v platném znění.  

c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě.  

Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 

původního stavu  

d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č.361/2000 Sb.; 

e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště 

Likvidace odpadů ze stavby  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících.  

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 

přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v 

souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím 

k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 



provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání 

odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodním výluhu, podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb.  

Pozemek ani stavba se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech.  

Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí.  

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 

ptačí oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, 

chráněné oblasti, přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva  

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva.  

 

B.8. Zásady organizace výstavby  

V této fázi projektu neřešeno. 

 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU:  

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: Všeobecné požadavky na provádění:  

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě  

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance ČSN 730204 Přesnost 

geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve 

výstavbě. Technologická tolerance  

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti ČSN 730225 Přesnost 

geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve 

výstavbě. Odchylky zaměření a osazení  

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka ČSN 730420 Přesnost 

vytyčování stavebních objektů  

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu  

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví  

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů  

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí  

ČSN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí  

ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných sloupů  

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí ČSN 738101 Lešení  

ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení ČSN 738105 Dřevěná lešení  

ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce ČSN 738107 Trubková lešení  

ČSN 738108 Podpěrná lešení  

ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy 

 

V Brně dne 3.2. 2017        Vít Kalvoda 

  



Předmětem bakalářské práce bylo vytvoření dokumentace projektu rekonstrukce budovy 

současného vlakového nádraží v Brně v rozsahu architektonické studie, konstrukční studie a 

projektové dokumentace pro provádění stavby části objektu a architektonického detailu sloupu 

v prosklené fasádě. Už velice dlouhou dobu se řeší otázka přestavby, resp. přesunu hlavního 

nádraží v Brně. Je možné, že rozhodnutí ministerstva dopravy o poloze nového nádraží padne již 

brzy. V případě přesunu vlakového nádraží jižním směrem a tím pádem řešení otázky co 

s uvolněným prostorem kolejiště a historickou budovou, by určitě bylo možné uvažovat nad 

základními myšlenkami této bakalářské práce. Především architektonická studie ukazuje možnosti 

využití tohoto prostoru pro širokou veřejnost. Volnočasové aktivity, služby, lepší dopravní 

obslužnost, zeleň, jednodušší pohyb pěších a další, to vše může být na jednom místě a z nejméně 

příjemného místa ve městě udělat vyhledávaný prostor nejen pro trávení volného času. 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl vypracován 

v letním semestru 2.ročníku bakalářského studia. Předmětem zadání 

práce je obnova historické budovy, která je v současnosti využívána 

jako nádražní budova vlakové stanice Brno - Hlavní nádraží. Projekt 

tedy řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě 

odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem 

(o nové poloze hlavního nádraží by mělo rozhodnout Ministerstvo 

dopravy ČR na základě studie proveditelnosti v blízké budoucnosti). 

 

Hlavním cílem projektu je prokázat možnost nového využití historické 

budovy po odsunu vlakového nádraží a řešení lepšího prostupu tímto 

územím pro pěší ve směru z historického centra města na jih. Proto 

tento návrh uvažuje s demolicí křídla historické budovy sousedící 

s budovou České pošty právě z důvodu prostupu pro pěší, ale také kvůli 

optickému propojení těchto území. Na části půdorysu tohoto křídla 

vznikne nová výšková budova s vyhlídkovou terasou a komerčním 



využitím, která také slouží jako orientační bod v prostoru pro dálkové 

pohledy. Dále dojde k moderní dostavbě věže historické budovy, která 

byla zdemolována za 2. světové války, demolici staré a výstavbě nové 

pasáže při vstupní podélné fasádě západního křídla budovy 

a rekonstrukci západní stěny po demolici křídla budovy sousedící 

s budovou České pošty. Všechny tyto nové dostavby jsou řešeny 

moderní formou, která respektuje hodnoty historické budovy a genius 

loci tohoto místa. 

 

V prostoru bývalého kolejiště vznikne park, který v této části města 

velice chybí. Přes něj je umožněn bezbariérový pohyb z centra města 

přes lávku k OD Tesco a NG Vaňkovka v úrovni 2NP těchto budov. Pod 

parkem je parkoviště pro cca 700 aut. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The present Bachelor´s thesis is based on the project carried out as 

an architectural design studio´s project of the 4th semester 

of Bachelor´s degree. The assigned task concerned a reconstruction of 

a historical building currently used as the main railway station of Brno 

city. The project deals with reconstruction and possible new uses of the 

building in case that a current railway station should be moved about 

800 meters to the south (the new position of the railway station might 

be decided by the Ministry of transport of the Czech Republic 

depending on feasibility studies in near future). 

 

The project aims to show new possibilities of use for the historical 

building (after the railway station being moved) as well as to find 

an easier access to surrounding area for pedestrians coming from the 

city centre and heading to the South. So the project considers the 

demolition of the building wing nearest to the Post Office (building). 

In this way, a new passage for pedestrians could be opened at the 

same time a new optical connection would be created. On the part 

of the demolished wing ground plan a new high-rise building with 

a panoramatic terrace and commercial use would be erected. It would 

also serve as a landmark. Further the tower of the historical building, 

destroyed in the World War II. would be newly reconstructed. The old 

passage along the front of the west wing would be demolished and 

a new one build. Eventually the remains of the west wall would 

be reconstructed after demolition. Even if these extentions and 

changes are carried out in modern design, the historical values of the 

building and its genius loci would be respected. 

 

In the area of the former railyard, a park would be created which 

is desperately needed in this part of the city. The weelchair access 

is planed across the park heading from the city centre towards the 

bridge at the level of second floor of Tesco and NG Vaňkovka. There 

would be also a parking lot for about 700 cars below the park. 
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