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Studie revitalizace a využití bývalého průmyslového areálu na Sokolské
třídě v Ostravě

Úroveň zpracování BP bude odpovídat stupni investičního záměru, doloženého výkresy dispozičního
uspořádání po navržených změnách a pohledy na nové barevné řešení. Podle typologických zásad posoudí
změnu využití bývalého areálu výroby elektrických součástí pro stavebnictví na využití pro bydlení.
Vícepodlažní budova pro loftové byty ve vrchních  NP a doprovodné služby v přízemí, jednopodlažní
budova v jedné variantě bude zachována a stavebně upravena a využita, v druhé variantě budě navržena k
demolici, s možností výstavby nového objektu či zachování volné plochy nádvoří. Bude posouzeno
umístění a potřeba parkovacích míst podle norem, dopravní  napojení a připojení na využitelné sítě TI.

Textová část bude obsahovat:
1. Rekapitulaci teoretických východisek, vztahujících se k danému tématu. Půjde o vztah zón výroby,
    služeb a bydlení a typologické údaje podle zamýšleného druhu navržených objektů.
2. Popis  současného stavu a jeho vad, případných kladů a vhodnosti umístění záměru. Posouzení
    napojení areálu na veřejné sítě technické infrastruktury.
3. Souhrnný popis návrhu v úrovni IZ , který bude zahrnovat:
    -popis urbanisticko-stavebního řešení areálu, ve dvou variantách (jedna bude dopracována podrobně)
    -změny v upořádání sítí TI v areálu
    -popis a odůvodnění stavebních úprav vybraného objektu areálu
    -SWOT analýzu obou variant návrhu
    -Propočet ceny stavby vybrané varianty

Grafická část bude obsahovat:
1. situaci širších vztahů (ve vztahu na územní plán)
2. výkres současného stavu – situace s vyznačením zájmového území
3. výkres zjištěných sítí TI, kde půjde zejména o stávající přípojky
4. výkres navrhu úprav areálu (variantně)
5. stavební výkresy vybrané budovy, stávající stav i nový stav po provedení dispozičních změn. Půdorysy
   podlaží, řez budovou, pohledy. Úroveň studie resp. pro IZ.
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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 zásady pro 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 a jeho prováděcí vyhlášky.
2. Vlček M.,Puchýř B. a kolektiv:  Praktická příručka technických požadavků na výstavbu;Verlag Dashöfer
    Praha, 2000 s aktualizacemi
3. Neufert, E.: Navrhování staveb, Consultinvest Praha 1995
4. Štípek: Základy nauky o stavbách , ČVUT Praha 2003
5. Štípek, Paroubek: Stavby pro bydlení, ČVUT Praha 2006
6. Bradáčová,I.: Stavby z hlediska požární bezpečnosti, VŠB TUO 2007
7. Štědrý, F.: Nauka o stavbách V (Transformace průmyslu ve městech)
8. město Ostrava-Vnitřní předpisy, směrnice č.1/2005

Vedoucí bakalářské práce:

Datum zadání:

Datum odevzdání: 03.05.2010

29.10.2009

Ing. Jiří Kalvach

Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.

vedoucí katedry děkanka fakulty
doc. Ing. František Kuda, CSc. doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D.


