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ABSTRAKT  
Podkladem bakalářské práce je architektonická studie vypracovaná v zimním 
semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma „Obnova fary ve Vyškově“. 
Úkolem studie bylo nalézt vhodné řešení, jak urbanistické, hmotové, funkční, tak 
i estetické, stávajícího objektu římskokatolické fary a přilehlých pozemků. 
Severozápadně od fary je navržena novostavba kavárny a na pozemku 
severovýchodně sousedícím je navržena novostavba duchovního centra pro 
dotvoření celku území. Stávající objekt fary je kompletně zrekonstruován 
a obnoven do původní podoby. Slouží k ubytování faráře a děkana farnosti, hostů, 
administraci, schůzkám a setkáváním věřících, pronajímání komerčních prostor, 
dennímu pobytu hendikepovaných. Novostavba kavárny je s letním provozem 
a poskytuje zázemí obsluze. Novostavba duchovního centra slouží jako posvátná 
zahrada, kaple a pracoviště terapeuta. Všechny budovy obklopuje obnovený 
veřejný prostor a parkové úpravy, které propojí faru s centrem města Vyškov. 
Práce je rozdělena na listinné doklady, konstrukční studii, stavební část projektové 
dokumentace pro provedení stavby a architektonický detail.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Fara, Rekonstrukce, Dostavba, Obnova, Vyškov, Kavárna, Duchovní centrum  

ABSTRACT  
Bachelor’s thesis is based on architectural study made in winter semester of the 
third year of bachelor study program on the topic “Renewal of Vyškov rectory”. The 
point of this architectural study was to discover suitable urbanistic, mass, 
functional and aesthetic solution for the existing rectory building and the site 
nearby. Northwest from rectory is designed a new building – coffe-bar and 
northeast a new building of spiritual centre for create unity with place. Existing 
rectory building is completely renovated. Mainly serves accommodation for dean 
and chaplain of the parish, guests, administrative work, meetings with and of the 
believers, renting commercial spaces, daily living for handicapped people. New 
building of the coffe-bar is summer running and serves a background for staff. 
New building of spiritual centre serves as a sacred garden, chapel and healer 
workplace. All of the buildings are surrounded by renewed public space and park, 
for better connection with Vyškov town centre. The work is divided into 
documents, constructional study, constructional part of the project documentation 
for construction and architectural detail.  

KEYWORDS  
Rectory, Reconstruction, Annex, Renewal, Vyškov, Coffe-bar, Spiritual centre  
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ÚVOD  

Tématem bakalářské práce je tvorba konstrukční studie a stavební části projektové 
dokumentace pro provedení stavby budovy fary ve Vyškově, její rekonstrukce a 
dostavba dvou novostaveb – kavárny a duchovního centra. 
Stávající budova fary bude rekonstruována a obnovena do původního stavu, 
uzpůsobena pro přístup hendikepovaných a doplněna patřičným novým funkčním 
využitím. Novostavba kavárny bude pomyslně uzavírat dvůr fary a vytváří hlukovou 
ochrannou bariéru před ulicí Brněnskou a zároveň sem vnese nové možnosti 
využití. Na sever od fary v návrhu vzroste nové duchovní centrum, které bude 
tvořit hmotovou protiváhu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Dotvoří tak území a 
ukončí ho severně zvonicí kaple. Ulice Kostelní zde volně přejde v park a naváže na 
stávající městskou tržnici. Všechny budovy obklopí navržený obnovený veřejný 
prostor a parkové úpravy, které propojují faru s centrem města Vyškov. 
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1  ÚDAJE O STAVBĚ: 
 
  Název stavby:      REKONSTRUKCE A DOSTAVBA FARY VYŠKOV 

  Místo stavby:      Kostelní 406/2, Vyškov, parcela číslo 1187 

  Předmět projektu:      vydání stavebního povolení 

 

A.1.2  ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI: 
 
  Jméno a příjmení, adresa:    Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 2, 682 01 Vyškov 

   

A.1.3  ÚDAJE O ZPRACOVATELI: 
 
  Název společnosti:      Ústav architektury, FAST VUT BRNO 

  Adresa sídla a kanceláře:    Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Identifikační číslo:      00216305 

Zápis v obchodním rejstříku:    Krajský soud Brno, oddíl C, spisová značka 12345 

ID datové schránky:    yb9j9by 
 
Jednající jednatelem společnosti:  PAVEL SIGID     

  Mobil:        +420  731 030 454 
 

Zodpovědný projektant, koordinace:  Ing. LUBOR KALOUSEK, Ph.D. 

Ing. arch. LEA VOJTOVÁ, Ph.D. 

 

A.2  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
SO 01 ‐ STÁVAJÍCÍ BUDOVA FARY 

SO 02 ‐ NOVOSTAVBA KAVÁRNY 

SO 03 ‐ NOVOSTAVBA DUCHOVNÍHO CENTRA 

SO 04 ‐ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY 

SO 05 ‐ PŘÍPOJKA VODOVODU FARY 

SO 06 ‐ PŘÍPOJKA VODOVODU KAVÁRNY 

SO 07 ‐ PŘÍPOJKA VODOVODU DUCHOVNÍHO CENTRA 

SO 08 ‐ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE FARY 

SO 09 ‐ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KAVÁRNY 

SO 10 ‐ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE DUCH. CENTRA 

SO 11 ‐ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 12 ‐ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN KAVÁRNY 

SO 13 ‐ PŘÍPOJKA ELEKTRO NN DUCHOVNÍHO CENTRA 

SO 14 ‐ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU 

SO 15 ‐ PŘELOŽKA VEDENÍ ELEKTRO NN 

SO 16 ‐ PŘELOŽKA VEDENÍ ELEKTRO VN 

SO 17 ‐ PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU INTERNETU 

SO 18 ‐ PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
a) Zaměření a výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu fary 

b) Elaborát A3 projekt architektonické studie z předešlého ateliéru architektonické tvorby 

c) Mapové podklady katastru nemovitostí 

d) Polohopis inženýrských sítí dle vyjádření o existenci sítí 
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemky  jsou mírně svažité k severovýchodu v intravilánu města Vyškov. V současnosti se zde nachází 
stávající  objekt  fary,  ostatní  pozemky  jsou  využívány  jako  ulice  Kostelní,  parkoviště,  vedlejší  zelené 
plochy a park. 
 

b) soulad s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem: 
Navržené řešení je v souladu regulačním plánem a územním rozhodnutím. 
 

c) souladu s územně plánovací dokumentací: 
Navržené řešení je v souladu s územním plánem města Vyškov 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území: 
Nejsou součástí rozsahu bakalářské práce  

 

e) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Nejsou součástí rozsahu bakalářské práce 
 

f) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  ‐  geologický  průzkum,  hydrogeologický  průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.: 
Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího objektu fary. 
Byl proveden zběžný stavebně technický průzkum. 
Byl proveden zběžný stavebně historický průzkum. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Pozemky se nacházejí v městské památkové zóně.  
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Na pozemku se nenachází poddolované ani záplavové území. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Navrhované  stavba  neovlivní  negativním  způsobem  okolní  zástavbu.  Veškeré  dešťové  vody  budou 
jímány na pozemku investora. 
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Před započetím prací není zapotřebí provádět žádné bourací práce a kácení dřevin, ani provádět sanační 
opatření sousedních staveb ani pozemků. 
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa: 
Nejsou. 
 

l) územně technické podmínky ‐ zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě: 
Objekty budou napojeny na stávající místní komunikaci – ulici Kostelní na pozemku 3635/1 a stávající 
přilehlé parkoviště na parcele 1192/5 v majetku obce 

 
Přípojky nízkého napětí bude zřízena na základě podmínek připojení firmy EON napojením na sousední 
parcele číslo 3635/1 v majetku obce. 
 
Přípojky pitné vody bude zřízena na vodovodní  řad novou přípojkou s napojením na sousední parcele 
číslo 3635/1 v majetku obce. 
 
Splašková kanalizace bude připojena na jednotnou kanalizaci novou přípojkou s napojením na sousední 
parcele 3635/1 v majetku obce. 
 
Dešťové vody budou svedeny do  jímky s bezpečnostním přepadem do vsakovacího drénu na pozemku 
investora. 
 
Zrekonstruovaný objekt  fary a novostavby umožňují bezbariérový přístup a  jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Před započetím stavebních prací je nutné provézt přeložky stávajících inženýrských sítí. 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
1186  v majetku investora 
1187  v majetku investora 
3708/1  v majetku investora 
3708/2  v majetku investora 
3635/1  v majetku obce 
3635/14  v majetku obce 
3635/16  v majetku obce 
3635/17  v majetku obce 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo: 
Na pozemcích nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo 
 

 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1    Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o  jejich současném stavu, závěry 

stavebně  technického,  případně  stavebně  historického  průzkumu  a  výsledky  statického  posouzení 
nosných konstrukcí: 
V řešeném území  se nachází  stávající budova  fary  ‐  jedná  se  tedy o  změnu dokončené  stavby,  závěry 
z průzkumů a statických posouzení nejsou známy. 
Novostavba kavárny a duchovního centra jsou stavby nové 
 

b) účel užívání stavby: 
Byty,  administrace,  shromažďovací  prostory,  výstavní  prostory,  komerční  pronajímatelné  prostory, 
kaple, terapeutické pracoviště 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na  stavby  a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
Nejsou 

 
e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 

Pozemky se nacházeji v městské památkové zóně. 
 

f) navrhované parametry stavby ‐ zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod.: 
Stávající budova fary 
‐ zastavěná plocha  610 m

2 
‐ obestavěný prostor  9162 m

3 

‐ užitná plocha  1491 m2 

 

Novostavba kavárny 
‐ zastavěná plocha  28,5 m2 
‐ obestavěný prostor  118 m3 

‐ užitná plocha  16 m2 

 
Novostavba duchovního centra 
‐ zastavěná plocha  271 m

2 
‐ obestavěný prostor  1856 m3 

‐ užitná plocha  215 m2 

 
g) základní bilance stavby  ‐ potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.: 
Není součástí bakalářské práce 
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h) základní předpoklady výstavby ‐ časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy: 
Není součástí bakalářské práce 
 

i) orientační náklady stavby: 
62 000 000 Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)   urbanismus ‐ územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba se rozpíná podél ulice Kostelní, na západ od centra a náměstí obce Vyškov. Zde dominuje kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v barokní podobě. K němu byla severně dostavěna v roce 1900 novobarokní 
fara,  jejíž dostavbou se tento projekt zabývá. Budova fary  je půdorysně tvaru U a otevřená dvorem na 
severozápad k rušné silnici 2. třídy 430 ‐ ulici Brněnské. Proto zde vzniká nový objekt kavárny, který dvůr 
fary pomyslně uzavírá a vytváří hlukovou ochrannou bariéru před ulicí Brněnskou a zároveň sem vnáší 
nové možnosti využití. Na sever od fary vzroste nové duchovní centrum, které tvoří hmotovou protiváhu 
kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Dotváří území a ukončuje ho severně zvonicí kaple. Ulice Kostelní zde 
volně přechází v park a navazuje na stávající městskou tržnici a propojuje s historickým centrem města. 
 

b)   architektonické řešení ‐ kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Řešený  objekt  fary  leží  na  mírně  severovýchodně  sklonitém  terénu  a  jeho  průčelí  je  orientováno 
jihovýchodně.  Jedná  se  o  třípodlažní  budovu  se  šikmou  mansardovou  střechou,  nad  schodištěm 
pultovou. 
Z hlediska architektonického řešení je budova obnovena do původního stavu, tvary oken, dveří a fasády. 
Fasáda  bude  znovu  omítnuta.  Dříve  neobývané  podkroví  je  upraveno  jako  víceúčelový  prostor  pro 
konání  různých kulturních a  společenských akcí, má  částečně  změněný  tvar  střechy v pohledu  z ulice 
Brněnská, a to kvůli zabezpečení podchodné výšky schodiště, výtahové šachty a vstupu do výtahu. Dále 
je v podkroví  zbudováno nové  střešní prosklení. Hlavní vchod do  fary  je ponechán  z ulice Kostelní.  Je 
také  zbudován  další  bezbariérový  vchod  zleva,  sloužící  jako  přístup  pro  hendikepované  a  umožňující 
lepší spojení s kostelem a vchod zprava pro přístup k novostavbě duchovního centra. 
 
Budova  kavárny,  západně  od  budovy  fary  je  jednopodlažní  objekt  s  letním  provozem, monolitickou 
železobetonovou pohledovou konstrukcí, půdorysně 5‐úhelníkového tvaru, který vychází z prostorových 
možností  a  odstupové  vzdálenosti  od  ulice  Brněnské.  Pohledovou  betonovou  konstrukci  uzavírá 
předstěna z dusaného probarveného betonu a svou formou tak navazuje na zachovalou část městských 
hradeb podél kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
 
Budova  duchovního  centra  je  situována  na  severovýchod  od  budovy  fary  a  je  navržena  jako 
jednopodlažní stavba s pohledovou železobetonovou monolitickou konstrukcí z bílého betonu TX‐Active. 
Její hmotové  řešení vyplývá  z kompozice 3 hexagonů  rozevírajících  se k nebi a vzájemně propojených 
prosklenými krčky – symbolika trojjedinnosti – chrám otce – kaple, chrám matky – vstupní oáza a chrám 
syna / člověka – pracoviště ozdravovatele. 
 

B.2.3   Celkové provozní řešení 
 

Dispoziční  řešení  budovy  fary  respektuje  požadavky  děkana  farnosti.  Za  hlavním  vstupem  do  fary  se 
nachází zádveří se schody do chodby s centrálním tříramenným schodištěm a výtahem. V  levém křídle 
1.NP  je  umístěna  kancelář  farnosti  s  poradnou  a  archivem,  denní  stacionář  pro  hendikepované  s 
prostorem pro práci  i odpočinek a šatnou, WC hendikepovaných a úklidová místnost. V pravém křídle 
dva  komerční  prostory  ‐  prodejna  liturgie  se  zázemím  –  šatnou  a WC,  prodejna  přírodních  léčiv  s 
přípravnou  a  zázemím  a WC  pro  návštěvníky. V  2.NP  se  naproti  schodišti  nachází  společenský  sál,  v 
levém křídle jsou pak navrženy 2 byty, a to pro děkana a faráře, výtah a nové schodiště do podkroví. V 
pravém  křídle  2.NP  se nachází byt pro hosty  fary, dva  chráněné byty pro  věřící  v nouzi  a hygienické 
zázemí  ‐ WC mužů,  žen  a  hendikepovaných.  3.NP  je  upraveno  jako  víceúčelový  prostor  pro  konání 
různých kulturních a společenských akcí, včetně hygienického zázemí. 
 
Objekt kavárny je vstupem orientován do dvora fary a jednoduchého provozu s místností baru kavárny, 
skladem a technickou místností. Předpokládá se zde pouze sezonní provoz duben – říjen. Po tuto dobu 
bude obsluze k dispozici hygienické zázemí prostoru prodejny přírodních léčiv. 
 
Přístup do duchovního centra  je  taktéž z ulice Kostelní a  to přes schodiště či  rampy do střední  částí  ‐ 
tvořící vstupní zklidněný prostor  ‐ oázu. Skrze prosklené krčky navazuje na pravé straně kaple a vlevo 
pracoviště léčitele přírodního přístupu s vestibulem, terapeutickou místnosti, technickým a hygienickým 
zázemím. 
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B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
 

Zrekonstruovaný objekt  fary a novostavby umožňují bezbariérový přístup a  jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Do objektu fary je zbudován nový bezbariérový vstup s rampami od kostela a ze dvora. 

 
B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 
Všechny objekty jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

 
B.2.6   Základní charakteristika objektů 

 
SO 01 – STÁVAJÍCÍ BUDOVA FARY 

 
Výkopy a zemní práce 
Výkopy budou pro provedení  liniové drenáže po  celém obvodu objektu,  šíře min. 750 mm. Pro nový 
výtah bude v 1NP  jeho místě  rozebrána podlaha a zemina odkopána  ručně na požadovanou hloubku. 
Pro přípojky inženýrských sítí budou zhotoveny rýhy v trase dle výkresu B‐03 koordinační situace. 

 
Základové konstrukce 
Šířky základových konstrukcí fary  jsou odvozeny ze stávající dokumentace stavby, hloubky základových 
konstrukcí budou určeny stavebně technickým průzkumem. Nutno zjistit přítomnost hladiny podzemní 
vody. V rámci přípravy projektu bude také proveden průzkum základů sondami a případně jejich sanace. 
Ve faře bude vybudován výtah založený na základové desce na únosné půdě. Nové venkovní schodiště 
bude  založeno na  ŽB pasech,  je nutná  jejich dilatace od  stávajících  konstrukcí  základů. Dilatace bude 
tvořena vložením desek EPS do výkopu před betonáží. 
 
Svislé konstrukce 
Nové příčky jsou montované ze systému FERMACELL tl. 100 a 150 mm. 
Stávající otvory jsou zazděny cihlami plnými pálenými. Výtahová šachta je navržena jako železobetonová 
z tvarovek ztraceného bednění tl. 200 mm, nutno posoudit statickým výpočtem. 
  
Překlady 
Rozšíření okenních otvorů se předpokládá v rozmezí původních zazděných otvorů. Nad novými dveřními 
otvory ve stávajících stěnách se provedou překlady z ocelových válcovaných profilů IPE 120. 
 
Vodorovné konstrukce 
Jelikož jsou dřevěné trámové stropy v dobrém stavu, počítá se s jejich zachováním. 
V místě prolomení stropu pro výtahovou šachtu a nové schodiště je nutné staticky zajistit stávající strop 
a zajistit trámovou výměnu. 
V  prostorech  se  stávajícím  kazetovým  podhledem  budou  tyto  podhledy  odstraněny  a  v  prostorech 
vyznačených  v  dokumentaci  je  strop  snížen  podhledem  z  konstrukce  systému  sádrovláknitých  desek 
FERMACELL H2O. 
V krovu  je zbudována nová podlaha pro 3NP pomocí příložek 2XUPN 220 podél plných vazeb. Mezi ně 
vloženy trámy 80/200 mm a podlahová konstrukce fošen 200/40 mm. 
 
Zastřešení a komíny 
Konstrukce  krovu  staticky  vyhovuje,  a  proto  bude  krov  zachován.  Zrušena  bude  jen  navazující  nízká 
pultová střecha a nahrazena vyšší, aby splňovala podchodnou výšku a rozšířil se tak podkrovní prostor, 
který bude upraven k obývání. Jako střešní krytina byla použita bobrovka a pozinkovaný plech. Komíny 
vyjma jednoho jsou ukončeny nad stropem 2NP a nepočítá se s jejich využitím. Krov bude zateplen, aby 
splňoval požadavky na prostup tepla konstrukcemi a opatřen podhledem systému sádrovláknitých desek 
FERMACELL H2O. 
Průduchy zachovaného komína budou zvýšeny nerezovými nástavci pro zajištění požární ochrany. 
 
Výplně otvorů 
Budou  vyměněna  okna  ve  stávajících  rozměrech. Doplněny  vstupní  dveře  v  nových  otvorech. Hlavní 
dveře zůstávají zachovány původní, s truhlářskou renovací a novým nátěrem. Nová okna a dveře budou 
dřevěná s povrchem přírodního dekoru dřeva odstínu RAL 8011 – oříškově hnědá, s izolačním dvojsklem. 
Všechna  okna  budou montována  s  utěsněním  připojovací  spáry  difúzními  páskami.  Nové  vchodové 
dveře budou opatřeny tepelně izolačními podkladními profily. 
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Schodiště, rampy a výtahy 
Pro přístup budovy pro imobilní je vytvořen zadní vchod ze dvora a boční vchod s rampami z kamenné 
dlažby. Tímto  povrchem  je  dosaženo,  že  bude  rampa  bezpečná  i v nepříznivých zimních klimatických 
podmínkách a za deště. Šířka ramp je 1500 mm, délky a sklon 6630 mm, 1:8 a 12000 mm, 1:16.  Rampa 
podél objektu  fary bude s nerezovým madlem, a ve výšce 250 mm nad  rampou upevněno madlo pro 
imobilní. 
Hlavní schodiště je v dobrém stavu, bude odstraněna jeho nášlapná vrstva z linolea a opraven původní 
povrch.  Točité  ocelové  schodiště do původního  krovu  je odstraněno, nahrazeno novým ocelovým do 
3NP.  Světlá  šířka  schodiště  je  1200 mm,  výška  stupně  182 mm.  Schodišťové  stupně  budou  dřevěné. 
Schodiště  bude  vybaveno  nerezovým  zábradlím.  Schodiště  do  suterénu  bude mít  novou  nášlapnou 
vrstvu z betonové mazaniny. 
Stávající  interiérová rampa nevyhovuje požadavkům pro  imobilní, proto bude odstraněna a po úpravě 
výšky podlahy 1NP v místě schodiště zbudována nová, vyhovující rampa. 
Z důvodu přístupnosti pro imobilní bude v objektu zbudován výtah. Výtahová šachta se světlými rozměry 
1430  x  2040  mm  je  železobetonová  z  tvarovek  ztraceného  bednění  tl.  200  mm,  nutno  posoudit 
statickým výpočtem.  
 
Podlahy 
V budově budou  v prostorách  chodeb  zachovány  stávající podlahy  s nášlapnými  vrstvami  z  kamenné 
mramorové  dlažby.  Budou  provedeny  nové  nášlapné  vrstvy  podlah  z  keramické  dlažby,  vinylu  a 
dřevěných parket. Jednotlivé detailní skladby jsou popsány v projektové části ve výkresu řezu a ve výpisu 
skladeb konstrukcí. 
 
Povrchové úpravy 
Na  fasádu  rekonstruovaného objektu  se nanese  sanační omítka KNAUF Kbelosan  J,  celoplošně, barva 
RAL 1013 – perlově bílá. V interiérech bude všude provedena nová výmalba stěn a stropů, barva bílá. V 
místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, budou provedeny nové keramické obklady stěn. 
 
Hydroizolace 
Hydroizolační  1x  asfaltový  pás  typu  S,  modifikovaný  SBS  ‐  Elastek  40  Special  Mineral,  plnoplošně 
nataven,  pásy  budou  v přesazích  vzájemně  svařeny  v přesahu min.  100 mm. Podkladní  povrch  bude 
tvořen  asfaltovým penetračním nátěrem. V místě  zlomů bude použit  vždy náběh  z malty  tak,  aby  se 
izolační pás nezlomil nebo zkosení obroušením ostré hrany. Hydroizolace slouží zároveň proti radonu. 
Sanace vlhkosti obvodových stěn bude provedena metodou HW a na vyznačených stěnách a v suterénu 
beztlakovou injektáží s roztečí 250 mm. 
 

SO 02 – NOVOSTAVBA KAVÁRNY 
 
Výkopy a zemní práce 
Výkopy budou pro  základové pasy  a  sejmutí ornice. Bude  se postupovat dle projektu  a  to  tak,  že  se 
vykopou základové pasy minimálně do nezámrzné hloubky 900 mm pod upravený terén a to min. 400 
mm  pod  úroveň  rostlého  terénu.  Rozměry  základové  spáry  budou  dle  výkresů  základů.  Uvažovaná 
únosnost základové spáry je 200 KPa, v případě, že při výkopových pracích bude zjištěna jiná skutečnost 
(zejména  navážky,  nakypřené  hlíny  a  podobně),  bude  přizván  na místo  projektant  a  upraví  způsob 
založení.  Pro  přípojky  inženýrských  sítí  budou  zhotoveny  rýhy  v  trase  dle  výkresu  B‐03  koordinační 
situace. Základová spára bude kopána strojově, pak ručně dočištěna a zhutněna min. na únosnost 0,2 
MPa.  Základová  spára  bude  chráněna  před  znehodnocením,  nežádoucím  nakypřením,  rozmáčením, 
apod.). Rozhodnutí o nutnosti pažení bude provedeno při výkopových pracích. 
Pod podkladní beton podlahy bude proveden násyp z hutnitelného nesoudržného materiálu s podílem 
jemnozrnné  složky  do  15%.  Zemní  práce  budou  spočívat  v  provedení  násypových  vrstev  pod  úroveň 
podlah  objektu. Maximální  velikost  zrna  použitého materiálu  nesmí  přesáhnout  2/3  výšky  hutněné 
vrstvy.  V  případě  zatopení  základové  spáry  před  vylitím  základů  bude  rozbředlá  zemina  důkladně 
vybrána  a  případné  vybrání  bude  dosypáno  štěrkodrtí  frakce  63‐125  mm  a  důkladně  zhutněno  na 
minimální únosnost 0,2 MPa. 
 
Základové konstrukce 
obvodové  stěny  objektu  budou  založeny  na  základových  pasech.  Základové  pasy  jsou  navrženy  jako 
jednostupňové. Pasy budou betonovány do výkopu a budou z prostého betonu. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo a střechu tvoří železobetonová monolitická konstrukce tl. 200 mm. Z vnitřní strany bude 
provedena přizdívka  z  tepelně  izolačních desek Ytong Multipor. Obvodová  stěna  směrem k  faře bude 
přizděna pohledovou předstěnou tl. 200 mm z probarveného dusaného betonu Stampfbeton. 
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Vnitřní příčky jsou montované ze systému FERMACELL H2O  tl. 125 mm. 
 
Překlady 
Překlady jsou zhotoveny v rámci monolitické ŽB konstrukce. 
 
Zastřešení 
Obvodové zdivo a střechu tvoří železobetonová monolitická konstrukce tl. 200 mm. Z vnitřní strany bude 
provedena  přizdívka  z  tepelně  izolačních  desek  Ytong  Multipor.  Obvodová  stěna  s  pohledovou 
předstěnou  z  probarveného  dusaného  betonu  Stampfbeton  bude  ukončena  oplechováním  z 
titanzinkového plechu. 
 
Výplně otvorů 
Nová  okna  a  vstupní  dveře  budou  hliníková  s  povrchem  odstínu  RAL  7016  –  antracit,  s  izolačním 
trojsklem.  Všechna  okna  budou montována  s  utěsněním  připojovací  spáry  difúzními  páskami.  Nové 
vchodové dveře budou opatřeny tepelně izolačními podkladními profily. 
 
Podlahy 
Podlahy budou formou anhydridu s hydrofobním transparentním nátěrem Sikagard 700 S. 
 
Povrchové úpravy 
Vnější  povrch  pohledových  ŽB  stěn  a  střechy  bude  opatřen  hydrofobním  transparentním  nátěrem 
Sikagard 700 S. Vnitřní tepelněizolační předstěna bude omítnuta vápenocementovou omítkou. 

 
Hydroizolace 
Hydroizolační  1x  asfaltový  pás  typu  S,  modifikovaný  SBS  ‐  Elastek  40  Special  Mineral,  plnoplošně 
nataven,  pásy  budou  v přesazích  vzájemně  svařeny  v přesahu min.  100 mm. Podkladní  povrch  bude 
tvořen  asfaltovým penetračním nátěrem. V místě  zlomů bude použit  vždy náběh  z malty  tak,  aby  se 
izolační pás nezlomil nebo zkosení obroušením ostré hrany. Hydroizolace slouží zároveň proti radonu. 
 

SO 03 – NOVOSTAVBA DUCHOVNÍHO CENTRA 
 
Výkopy a zemní práce 
Výkopy budou pro  základové pasy  a  sejmutí ornice. Bude  se postupovat dle projektu  a  to  tak,  že  se 
vykopou základové pasy minimálně do nezámrzné hloubky 900 mm pod upravený terén a to min. 400 
mm  pod  úroveň  rostlého  terénu.  Rozměry  základové  spáry  budou  dle  výkresů  základů.  Uvažovaná 
únosnost základové spáry je 200 KPa, v případě, že při výkopových pracích bude zjištěna jiná skutečnost 
(zejména  navážky,  nakypřené  hlíny  a  podobně),  bude  přizván  na místo  projektant  a  upraví  způsob 
založení.  Pro  přípojky  inženýrských  sítí  budou  zhotoveny  rýhy  v  trase  dle  výkresu  B‐03  koordinační 
situace. Základová spára bude kopána strojově, pak ručně dočištěna a zhutněna min. na únosnost 0,2 
MPa.  Základová  spára  bude  chráněna  před  znehodnocením,  nežádoucím  nakypřením,  rozmáčením, 
apod.). Rozhodnutí o nutnosti pažení bude provedeno při výkopových pracích. 
Pod podkladní beton podlahy bude proveden násyp z hutnitelného nesoudržného materiálu s podílem 
jemnozrnné  složky  do  15%.  Zemní  práce  budou  spočívat  v  provedení  násypových  vrstev  pod  úroveň 
podlah  objektu. Maximální  velikost  zrna  použitého materiálu  nesmí  přesáhnout  2/3  výšky  hutněné 
vrstvy.  V  případě  zatopení  základové  spáry  před  vylitím  základů  bude  rozbředlá  zemina  důkladně 
vybrána  a  případné  vybrání  bude  dosypáno  štěrkodrtí  frakce  63‐125  mm  a  důkladně  zhutněno  na 
minimální únosnost 0,2 MPa. 
 
Základové konstrukce 
Nosné a obvodové stěny objektu budou založeny na základových pasech. Základové pasy jsou navrženy 
jako  dvoustupňové.  Pasy  budou  betonovány  do  výkopu  a  budou  z  prostého  betonu,  poté  budou 
opatřeny bedněním do úrovně základové desky tl. 150 mm. 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové  zdivo a vnitřní nosné  stěny  tvoří  železobetonová monolitická konstrukce  tl. 200 mm a 300 
mm. 
Vnitřní příčky jsou montované ze systému FERMACELL H2O  tl. 125 mm. 
 
Překlady 
Překlady jsou zhotoveny v rámci monolitické ŽB konstrukce. 
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Vodorovné konstrukce 
V  prostorách  vyznačených  v  dokumentaci  je  strop  snížen  podhledem  z  konstrukce  systému 
sádrovláknitých desek FERMACELL H2O. 
 
Zastřešení 
Střechy tvoří železobetonová monolitická konstrukce tl. 200 mm a v prostoru kaple ŽB trámový strop – 
trámy 200/550 mm, osově 900 mm a s deskou tl. 120 mm. Na ŽB konstrukci bude provedeno zateplení 
šedým polystyrenem tl. 200 mm a povlaková střešní krytina – TPO folie. 
 
Výplně otvorů 
Nová  okna  a  vstupní  dveře  budou  hliníková  s  povrchem  odstínu  RAL  7016  –  antracit,  s  izolačním 
trojsklem.  Všechna  okna  budou montována  s  utěsněním  připojovací  spáry  difúzními  páskami.  Nové 
vchodové dveře budou opatřeny tepelně izolačními podkladními profily. 
 
Podlahy 
Budou  provedeny  nášlapné  vrstvy  podlah  formou  anhydridu  s  hydrofobním  transparentním  nátěrem 
Sikagard  700  S,  a  dřevěných  parket.  Jednotlivé  detailní  skladby  jsou  popsány  v  projektové  části  ve 
výkresu řezu a ve výpisu skladeb konstrukcí. 
 
Povrchové úpravy 
Povrch  pohledových  ŽB  bude  opatřen  hydrofobním  transparentním  nátěrem  Sikagard  700  S.  Vnitřní 
příčky ze systému FERMACELL H2O malbou. 
 
Hydroizolace 
Hydroizolační  1x  asfaltový  pás  typu  S,  modifikovaný  SBS  ‐  Elastek  40  Special  Mineral,  plnoplošně 
nataven,  pásy  budou  v přesazích  vzájemně  svařeny  v přesahu min.  100 mm. Podkladní  povrch  bude 
tvořen  asfaltovým penetračním nátěrem. V místě  zlomů bude použit  vždy náběh  z malty  tak,  aby  se 
izolační pás nezlomil nebo zkosení obroušením ostré hrany. Hydroizolace slouží zároveň proti radonu. 
 

SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
Pochůzné  a  pojízdné  okolní  plochy  budou  z  kamenné  žulové  dlažby,  pro  dvůr  fary  bude  použita 
zachovalá původní dlažba, přeskládaná a s novým podkladním souvrstvím. Vedlejší pochozí cesty budou 
ze  zhutněného minerálního  betonu.  Pozemky  budou  v  rámci  terénních  úprav  znovu  zatravněny. Dle 
výkresu B‐03 koordinační situace 

 
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Není součástí bakalářské práce 
 
B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Všechny  objekty  jsou  v souladu  s  vyhláškou  č.  268/2009  Sb.  O  technických  požadavcích  na  stavby  a  s 
vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
Všechny objekty jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
 
B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba  svými  parametry  a  rozmístěním  respektuje  základní  požadavky  funkčního  využití.  Pro  stavby  jsou  
navrženy  samostatně  umístěné  místnosti  WC  a  koupelen.  Veškeré  hygienické  prostory  nejsou  přímo 
přístupné  z  obytných místností  nebo  pobytových místností.  Veškeré  pobytové místnosti  budou  větrány 
přirozeně okny, ale také řízeným větráním s rekuperací a osvětleny budou přirozeně okny. WC a koupelny 
budou opatřeny nuceným odvětráním. Odpady budou likvidovány dle platných právních předpisů a nařízení. 
Objekt bude zásobován pitnou vodou. Stavba nemá výrazný vliv na okolí, není ohrožována hlukem, prašností 
ani vibracemi. Všechny hygienické požadavky jsou splněny. 
 
B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Radonový průzkum nebyl proveden, a vyhodnocení a radonové riziko není známo, je navrženo souvrství 
hydroizolace z asfaltových pásů odpovídající zamezení střednímu radonovému riziku. 

b) ochrana před bludnými proudy, 
Bludné proudy v okolí nejsou známy. 
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Není řešena. 
 

d) ochrana před hlukem, 
V blízkosti stavby se nachází komunikace  II. třídy 430 – ulice Brněnská, specifikace hladiny akustického 
tlaku ve venkovním prostoru není známa, nutné provézt měření a případně navrhnout opatření – není 
součástí bakalářské práce. Předpokládá se, že navržené řešení je dostatečné. 
 

e) protipovodňová opatření, 
Nejsou řešena. 
 

f) ostatní účinky ‐ vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nejsou známa. 
 

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu místní komunikací – ulicí Kostelní. 
Splašková voda bude sváděna přípojkou do jednotné kanalizace, umístěné na pozemku 3635/1. 
Dešťové  vody  budou  sváděny  do  jímky  dešťových  vod  s  bezpečnostním  přepadem  do  vsakovacího 
objektu – vsakovacího drénu na pozemku investora. 
Vodovodní přípojka bude napojením na veřejný vodovod na pozemku 3635/1. 
Přípojka elektro bude provedena přes přípojkovou pojistkovou skříň – dle stanovení provozovatele ve 
smlouvě o připojení, na pozemku 3635/1. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Dešťová kanalizace  ‐ délka: 38 m 
      ‐ průměr: 125 mm KG 
      ‐ plastová nádrž na vodu 9,8 m

3, rozměr ø 2,18 m a výšky 2,0 m 
      ‐ vsakovací objekt – zasakovací drén DN 150 mm, délky 10 m 

 
SO‐ 01 
Splašková kanalizace  ‐ délka: 53 m  
      ‐ objem splaškových vod: 650 m

3/rok  
      ‐ průměr: BET DN 300 mm 

 
Vodovodní přípojka  ‐ délka: 8 m  
      ‐ objem spotřeby vody: 650 m

3/rok  
      ‐ průměr: PE DN 32 mm 
 
Připojení NN     ‐ délka: 22 m po elektroměrovou skříň  
 
SO‐ 02 
Splašková kanalizace  ‐ délka: 7 m  
      ‐ objem splaškových vod: 50 m

3/rok  
      ‐ průměr: KG 125 mm 

 
Vodovodní přípojka  ‐ délka: 7 m  
      ‐ objem spotřeby vody: 50 m3/rok  
      ‐ průměr: PE DN 32 mm 
 
Připojení NN     ‐ délka: 6 m po elektroměrovou skříň 
 
SO‐ 03 
Splašková kanalizace  ‐ délka: 6 m  
      ‐ objem splaškových vod: 100 m

3/rok  
      ‐ průměr: KG 160 mm 

 
Vodovodní přípojka  ‐ délka: 9 m  
      ‐ objem spotřeby vody: 100 m

3/rok  
      ‐ průměr: PE DN 32 mm 
 
Připojení NN     ‐ délka: 10 m po elektroměrovou skříň  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního  řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Dopravní  řešení  je  současnými  místními  komunikacemi  –  ulice  Kostelní  a  k ní  přilehlé  parkoviště, 
obsahující  také  parkovací místa  pro  osoby  se  sníženou  schopností  pohybu  a  orientace.  Pro  potřebu 
obsluhy  fary  jsou zbudována 2 parkovací místa podél ulice Kostelní mezi kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie a farou. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Napojení bude současnou místní ulicí Kostelní 
 

c) doprava v klidu, 
Pro  potřebu  obsluhy  fary  jsou  zbudována  2  parkovací  místa  podél  ulice  Kostelní  mezi  kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie a farou 
 

d) pěší a cyklistické stezky. 
Nevyskytují se. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy, 

Terénní  úpravy  budou  pouze  při  kopání  základových  konstrukcí,  poté  dosvahování  k budovám. 
Dosvahování je naznačeno ve výkresech řezů a pohledů 
 

b) použité vegetační prvky, 
Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy tl. zeminy 100 mm. Pozemky budou 
osázeny keři a stromy. 
 

c) biotechnická opatření. 
Nejsou 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí ‐ ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavby nevykazují žádný nepříznivý vliv na prostředí. 
 
b)  vliv na přírodu  a  krajinu  ‐ ochrana dřevin, ochrana památných  stromů, ochrana  rostlin  a  živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba nemá žádný významný vliv na krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí,  je‐li 
podkladem 

Není. 
 
e) v případě  záměrů  spadajících do  režimu  zákona o  integrované prevenci  základní parametry  způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo‐li vydáno 

Není. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 

Nejsou. 
 
V případě,  že  je dokumentace podkladem pro  stavební  řízení  s posouzením  vlivů na  životní prostředí, 
neuvádí se  informace k bodům a), b), d) a e), neboť  jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní 
prostředí. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. V 
okolí stavby nebude nutno zřizovat v průběhu výstavby žádné speciální opatření na ochranu obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
Nejsou součástí bakalářské práce 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Není součástí bakalářské práce 



ZÁVĚR  

Tématem bakalářské práce byla tvorba konstrukční studie a stavební části 
projektové dokumentace pro provedení stavby budovy fary ve Vyškově, její 
rekonstrukce a dostavba dvou novostaveb – kavárny a duchovního centra. 
Stávající budova fary byla návrhem rekonstruována a obnovena do původního 
stavu, uzpůsobena pro přístup hendikepovaných a doplněna patřičným novým 
funkčním využitím. Novostavba kavárny pomyslně uzavírá dvůr fary a vytváří 
hlukovou ochrannou bariéru před ulicí Brněnskou a zároveň sem vnesla nové 
možnosti využití. Na sever od fary v návrhu vzrostlo nové duchovní centrum, které 
tvoří hmotovou protiváhu kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Dotváří území a 
ukončuje ho severně zvonicí kaple. Ulice Kostelní zde volně přechází v park a 
navazuje na stávající městskou tržnici. Všechny budovy obklopuje navržený 
obnovený veřejný prostor a parkové úpravy, které propojují faru s centrem města 
Vyškov. 
Bakalářskou práci jsem vypracoval na základě svých dosavadních znalostí a 
zkušeností, pomoci a rad vedoucích a použitím platných zákonů, norem, vyhlášek a 
typologických pravidel a díky tomu získal plno hodnotných a užitečných nových 
informací a zkušeností pro mojí další tvorbu. 
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