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Studie nástavby budovy služeb v Ostravě

Studie objektu občanské vybavenosti navrhne s použitím typologických zásad změnu využití stávající
budovy služeb, spočívající zejména v nástavbě druhého nadzemního podlaží a jeho dispozičního
uspořádání. Objekt bude splňovat požadavky na přístup osob s postižením podle vyhl. č. 369/2001 Sb.v
platném znění a to v obou podlažích.
Studie bude vypracována ve dvou variantách, s tím, že jedna varianta bude akceptovat stávající rozmístění
služeb v přízemí a druhá vyřeší bez nutnosti omezení nákladů a náročnosti jiné využití přízemí s případným
propojením obou podlaží (podrobně bude rozpracována jedna varianta).
Studie bude obsahovat výkresy podlaží, řez a pohledy v zobrazení 3D, vložené do fotografie území.
Funkční využití budovy se očekává jako multifunkční vzdělávací centrum, prostor umožňující terapeutická
setkávání, gastronomii a jiné volnočasové aktivity.

Textová část bude obsahovat:
1. Rekapitulaci teoretických východisek, vztahujících se k danému tématu. Půjde zejména o typologické
    údaje pro občanskou vybavenost. Posouzení současného stavu objektu a rizika s realizací změn s tím
    spojená .
2. Zprávu k návrhu, která bude zahrnovat:
    -současný funkční a stavební stav budovy, případné limity území
    -popis navrženého dispozičního řešení obou podlaží (variantně) a stavebně-konstrukčních úpravy
    (jedna varianta bude propracována detailně)
3. Propočet ceny stavby pro vybranou variantu
4. Zhodnocení řešení a přínos pro danou lokalitu.

Grafická část bude obsahovat:
1. situaci širších vztahů (možno využít územní plán)
2. situace se zakreslením objektu a jeho širších vazeb (stav, návrh)
3. výkresy studie navržených úprav ve vhodném měřítku (1:100), které budou obsahovat stávající stav i
   nový stav po provedení nástavby a dalších změn. Řez budovou, pohledy, vizualizaci. Návrh barevného
   řešení nového opláštění.
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Zásady pro vypracování:



Rozsah grafických prací:
rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude dále upřesněn v průběhu zpracování bakalářské práce.

Rozsah průvodní zprávy:
min.30 stran dle směrnice děkana č. 2/2009 zpracování diplomových a bakalářských prací a interních
pokynů Katedry městského inženýrství.

Seznam doporučené odborné literatury:

1. Stavební zákon č.183/2006 Sb. po novele v úpravě platné po 1.1.2007, vč.příslušných vyhlášek, po
    novele i vyhl.OTP.
2. Vlček M.,Puchýř B. a kolektiv:  Praktická příručka technických požadavků na výstavbu;Verlag Dashöfer
    Praha, 2000 s aktualizacemi
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4. Štípek: Základy nauky o stavbách , ČVUT Praha 2003
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