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Cílem bakalářské práce je na daném místě (parc. č. 434/1 a 434/2 v k.ú. Moravská Ostrava) navrhnout
zástavbu proluky polyfunkčním domem, která bude respektovat prvky funkčního a prostorového
uspořádání vycházející ze schváleného územního plánu tak, aby vhodným způsobem dotvářela prostranství
Masarykova náměstí. Práce bude obsahovat návrh řešení zástavby proluky, zejména dispoziční schéma a
nezbytné úpravy okolí - tj. napojení stavby na pěší zónu ulic Zámecká a Dlouhá, návrh odstavných a
parkovacích ploch k navrženému provozu, návrh úprav zeleně a řešení odpadového hospodářství. Za tímto
účelem bude proveden rozbor problematiky současného stavu lokality a zjištěny potřeby pro rozvoj území.
Navržený objekt bude obsahovat tři základní funkce s odlišnými provozními nároky, jejichž procentuelní
zastoupení bude upřesněno v průběhu zpracování bakalářské práce. Návrh řešení bude vypracován ve
variantách. Výchozími podklady pro zpracování návrhu budou územní plán města, katastrální mapa, plán
inženýrských sítí, ortofotomapa území, zaměření okolní zástavby v potřebném rozsahu a fotodokumentace
řešeného území. 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 území a stavbě, rozbor stávajícího stavu, vazba na územní plán a
    fotodokumentace stavu.
3. Návrh řešení zástavby proluky ve dvou variantách (jedna bude vypracována podrobně), úpravy
    nejbližšího okolí. Zpráva bude vyhotovena v rozsahu přílohy č. 4, vyhl. č. 503/2006 Sb.,
    dokumentace pro územní řízení.
4. Zpracování propočtu nákladů navrhovaného řešení.
5. Závěr - zdůvodnění způsobu navrženého řešení, vztahy k bezprostřednímu a širšímu okolí v rámci města.

Grafická část bude obsahovat:
1. Situaci širších vztahů
2. Situaci řešeného území s vyznačením problémů v území, problémový výkres

Studijní obor: 3647R018 Městské stavitelství a inženýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební

Multifunctional house on the corner of Zamecka and Dlouha streets in
Moravian Ostrava

Zásady pro vypracování:



3. Situaci s navrhovanou zástavbou proluky a novými úpravami okolí
4. Zaměření stávajícího stavu pozemku (v rozsahu potřebném pro zpracování návrhu)
5. Návrh řešení (půdorysy, pohledy, řez, vizualizace exteriéru)

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.
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