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Z á s a d y   p r o   v y p r a c o v á n í: 

 

Cílem bakalářské práce je vyřešit problematiku statické dopravy v lokalitě mezi ulicí Výškovickou 

a gymnáziem Volgogradská. Navrhnout dostatečný počet parkovacích a odstavných stání. Dále 

navrhnout úpravu veřejných prostranství v území a napojit území na městskou hromadnou dopravu. 

Práce bude obsahovat návrh řešení území, zejména dopravní řešení, návrh úprav chodníků, 

veřejných prostor, úprav zeleně a bezbariérového přístupu do území od MHD. Za tímto účelem 

bude proveden rozbor problematiky současného stavu území a zjištěny potřeby pro rozvoj od úřadu 

městského obvodu. Návrh řešení bude vypracován  variantně. Výchozími podklady pro zpracování 

návrhu budou územní plán obce, katastrální mapa obce, plán inženýrských sítí, ortofotomapa obce 

a fotodokumentace řešeného území. Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného řešení. 

 

 

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu: 

 

1. Stručná rekapitulace teoretických východisek. 

2. Rekapitulace základních poznatků o území a stavbě, rozbor stávajícího stavu , vazba na územní 

plán, potřeby městského obvodu a fotodokumentace stavu.  

3. Rozvojové předpoklady, limity rozvoje, cíle navrhovaného řešení a zásady návrhu. 

4. Urbanistický návrh řešení území ve dvou variantách, výběr výsledné varianty se zdůvodněním.  

5. Zpracování rozpočtu nákladů navrhovaného řešení. 

6. Závěr - zdůvodnění způsobu navržené stavební úpravy, vztahy k bezprostřednímu a širšímu 

okolí v rámci města. 

 

Grafická část bude obsahovat: 

1. Situaci širších vztahů 

2. Situaci původního stavu řešeného území s vyznačením problémů v území  

3. Situaci s navrhovaným řešením a novými úpravami okolí 

4. Návrh  řešení (půdorysy, pohledy, řez, vizualizace) 

5. Doplňující výkresy 

 

 



Rozsah grafických prací: rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu 

                                         zpracování bakalářské práce 

 

Rozsah průvodní zprávy: min.30 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2009 „Zásady pro   

                    vypracování diplomové a bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry      

                                         městského inženýrství 

 

Doporučená  odborná literatura: 

 

1. HASÍK, O.: Územní plánování, VŠB –TU Ostrava, 2003 

2. HORKÝ, J.: Krajina, zeleň a voda v práci architekta, SNTL, Praha, 1984 

3. NEUFERT, E.: Navrhování staveb, Consultinvest, Praha, 1995  

4. KUTA, V.: Teorie stavby měst a urbanismus, VŠB – TU, Ostrava, 1996    

5. KOTAS, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT, Praha, 2002 

6. SLABÝ, P. DLOUHÁ, E.: Dopravní stavby a systémy 20, 30, ČVUT, Praha, 2005 

7. KYSELKA, M.: Architektura krajiny a rekreace, 2004 

8. Zákony, vyhlášky, ČSN, odborné časopisy, firemní materiály 
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