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Návrh sportovně rekreačního areálu v Ostravě Kunčičkách (parc. č.
700/1) var. A

Cílem bakalářské práce je vypracovat návrh urbanistického řešení sportovně rekreačního areálu na
pozemku s parcelním číslem 700/1 v lokalitě Ostrava – Kunčičky. Jde o území přibližně vymezené ulicemi
Holvekova, Lihovarská a Stavovská, dále korytem potoka Pstruží. Na dané parcele je sad M. Gorkého.
Bakalářská práce má obsahovat také zásady návrhu dopravní a technické infrastruktury a napojení areálu na
okolí lokality. Návrh bude dále obsahovat rozbor potřeb a řešení odstavných ploch. Výchozími podklady
pro zpracování návrhu budou územní plán Ostravy, katastrální mapa obce, situace a hlavní dimenze
technického vybavení a dále vlastní průzkum a rozbor současného stavu a možností lokality. Cenná zeleň
sadu bude zachována. V úvahu se vezmou náměty místní samosprávy uvažující návrh odlehčené budovy
pro rehabilitační a kulturně společenské využití, venkovní sportoviště víceúčelové i s prostorem pro
příležitostné využití pro společenské akce. Urbanistický návrh řešení území bude vypracován ve dvou
variantách. Návrh technické a dopravní infrastruktury bude proveden pro vybranou výslednou variantu.
Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného řešení.

Bakalářskou práci zpracujte v tomto rozsahu:
Textová část:
1.Stručná rekapitulace teoretických východisek
2.Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území, o podkladech řešení, o průzkumech, rozbor
stávajícího stavu (širší vztahy, význam řešeného území, ochranná pásma, vazba na územní plán, městský
mobiliář, atd.) s fotodokumentací
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.Předpokládané náklady navrhovaného řešení
6.Závěr – Charakteristika navrženého využití území a vztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci
města
Rozsah průvodní zprávy:    min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č.2/2008  „Zásady pro vypracování
bakalářské práce“ a interních předpisů Katedry městského    inženýrství

Grafická část bude obsahovat:
1.Situaci širších vztahů
2.Situaci současného stavu řešeného území s vyznačením limitů území
3.Urbanisticko-architektonický návrh využití plochy ve dvou variantách
4.Návrh dopravního řešení výsledné varianty
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Zásady pro vypracování:



5.Návrh technické infrastruktury výsledné varianty
6.Doplňující výkresy

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