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Zadání bakalářské práce:

Cílem práce je provedení urbanistické analýzy budoucího rozvoje okolí Tomkova náměstí v Brně
a následný návrh multifunkčního objektu s bydlením. Okolí brněnského Tomkova náměstí se v brzké
budoucnosti  promění  díky  nadcházející  realizaci  části  Velkého  městské  okruhu.  Zdá  se,  že
připravované  dopravní  stavby  byly  plánovány  bez  hlubší  urbanistické  analýzy  dopadu  na  své
bezprostřední okolí. Studenti proto nejdříve provedou rozbor pravděpodobných dopadů dopravního
průtahu  na  stávající  městkou  strukturu.  Každý  ze  studentů  si  pak  v  návaznosti  na  provedený
urbanistický rozbor zvolí jednu (nebo více sousedících) parcel a navrhnou na ně odpovídající mix
funkcí, jehož součástí bude muset být i funkce bydlení, a to ať už ve smyslu bydlení krátkodobého
nebo  trvalého.  Na  případu  hybridních  forem  bydlení  budeme  prověřovat  důsledky  dopravního
plánování a pravděpodobné dopady na území města. Zároveň znovu prověříme architektonický typ
bydlení jako takový.
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Rozsah grafických prací:

Úkol bude sestávat ze standardních projektových částí: analýzy, tvorby konceptu a návrhu.
– Průvodní zpráva
– Situace širších vztahů
– Situace 1:1000
– Půdorysy podlaží 1:200 včetně legendy místností a výkazu výměr
– Podélný, příčný řez 1:200
– Charakteristické pohledy a řezy 1:200
– Perspektiva / axonometrie exteriéru
– Perspektiva / axonometrie interiéru
– Prostorově–konstrukční schéma
– Stavební detail – řez fasádou 1:25
– Model 1:1000

Seznam literatury:

Ernst Neufert, Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích
na prostor,  prostorových vztazích,  rozměrech budov,  prostorech,  vybavení,  přístrojích z  hlediska
člověka jako měřítka a cíle, Praha 2000.
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Kimberly Zarecorová, Utváření socialistické modernity: Bydlení v československu v letech 1945-1960,
Praha 2015.
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Petr Kurfürst: Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky, Centrum
pro dopravu a energetiku, Praha 2002.
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