
Zadání bakalářské práce 

Student: 

Studijní program: 

Téma: 

Igor Trávníček 

B3607 Stavební inženýrství 

Moravská Ostrava a Přívoz – návrh zástavby v proluce polyfunkčním 
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Cílem řešení bakalářské práce bude návrh zástavby v proluce polyfunkčním domem. Objekt bude situován 

na nároží ulic Šubrtova a Hollarova. Práce bude respektovat základní zásady platné územně plánovací 

dokumentace obce. Návrh bude obsahovat řešení statické dopravy. Práce bude zohledňovat požadavky na 

bezbariérové řešení. Nezbytnou součástí bude návrh propočtu nákladů navrhovaného řešení. Bakalářská 

práce bude vypracována v rozsahu objemové studie ve variantním řešení objektu, jejíž textová a výkresová 

část bude respektovat základní požadavky vyhlášky č.503/2006 Sb., především přílohy č. 4 o obsahu a 

rozsahu dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

 

 

Textová část bude obsahovat: 

 

1. Rekapitulaci teoretických východisek vztahujících se k dané problematice v obecné poloze. 

2. Základní poznatky vymezeného území s průzkumem a rozborem současného stavu (význam řešeného 

území, širší vztahy, vazba na územní plán, urbanisticko-architektonická koncepce) s fotodokumentací. 

3. Souhrnná technická zpráva k vlastnímu řešení dle vybraných požadavků vyhlášky č 503/2006 Sb., 

příloha č. 4. 

4. Zpracování orientačního propočtu navrhovaného řešení.  

5. Závěr - zhodnocení navrženého řešení a jeho přínos. 

 

   

Grafická část bude obsahovat: 

 

1.  Situaci širších vztahů s vyznačením řešeného území. 

2.  Problémovový výkres včetně limitů území. 

3.  Situace navrhovaného řešení  

4.  Půdorysy jednotlivých podlaží. 

5.  Vizualizace. 

 

Rozsah grafických prací:     rozsah, náplň a měřítka jednotlivých výkresů bude upřesněn v průběhu   

                                             zpracování bakalářské práce. 

 

 

Rozsah průvodní zprávy:    min. 30 stran textu dle Směrnice děkana č.7/2010 „Zásady pro    

                                            vypracování diplomové a bakalářské práce“ a interních 

předpisů Katedry 

                                            městského inženýrství. 
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