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Rekonstrukce objektu č.13, areál Svit ve Zlíně

Cílem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci objektu č.13, který se nachází v areálu Svit ve Zlíně.
Cílem je vytvořit multifunkční dům, který by měl svou náplní zajistit potřeby nejbližšího okolí. Návrh
rekonstrukce bude zpracován formou objemové studie, se zakreslením bouracích prací a návrhem nového
funkčního využití, včetně začlenění objektu do okolní urbanistické struktury. Nové řešení bude vycházet z
provozních a typologických požadavků, pozornost bude věnována památkovým hodnotám řešeného
objektu. Podkladem bude dokumentace stávajícího stavu budovy, rozbor problematiky současného stavu
areálu a objektů, zjištění potřeb na funkční využívání, územní plán, katastrální mapa, plán inženýrských
sítí, ortofotomapa obce, zásady stanovené Národním památkovým ústavem ve Zlíně a fotodokumentace
stavu. Návrh řešení bude vypracován  variantně. Součástí práce bude propočet nákladů navrhovaného
řešení.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:
Textová část:
1. Stručná rekapitulace teoretických východisek, příklady  a hodnocení obnovy podobných areálů.
2. Rekapitulace základních poznatků o území a stavbách, rozbor stávajícího stavu , vazba na územní
    plán, požadavky města na nové funkce a fotodokumentace stavu.
3. Návrh řešení ve dvou variantách (jedna bude vypracována podrobně).  Zpráva bude koncipována v
    potřebném rozsahu dokumentace pro územní řízení (vyhl.č.503/2006 Sb., příloha č.4). Popis
    zachování  památkových hodnot.
4. Zpracování rozpočtu nákladů navrhovaného řešení.
5. Závěr - zdůvodnění způsobu využívání objektu a způsobu navrženého dispozičního členění, vztahy k
   bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci areálu a města.

Grafická část bude obsahovat:
1. Situaci širších vztahů (vyznačení areálu s objektem v návaznosti na okolní funkce )
2. Situaci řešeného území s vyznačením problémů a limitů v území
3. Dokumentace stávajícího stavu
4. Návrh bouracích (rekonstrukčních) prací
5. Situace návrhu -  území se zakreslením objektu s novými funkcemi a novými územními vazbami
6. Návrh nového řešení – objemová studie (půdorysy, řezy, pohledy)
7. Doplňující výkresy – detaily, vizualizace, atp.

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