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ZADÁNÍ A CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
Přestavba území v centrální městské zóně. Návrh veřejného městského prostoru včetně 
nových objektů restauračního provozu, městské tržnice a konverze objektu tiskárny. 
Objekty a plochy budou obsahovat všechny potřebné funkce spojené s pobytem návštěvníků 
a pohybem pasantů. Důležitou součástí řešení bude transformace říčního nábřeží. 
Jedná se širší vizi budoucnosti a možnosti městského centra s hledáním potenciálu 
městského historického jádra. 
 
Reconstruction in the central urban area. Design public urban space objects with new 

restaurant, the city market and a printer object conversion. 

Objects and area will contain all the necessary functions associated with the movement of 

visitors and movement of pasants. An important part of the solution will transform the 

river embankment. 

This is a broader vision of the future and possibilities of urban centers with the potential 

of finding the historical core. 

 

URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 

 
Předcházející urbanistická koncepce 
Diplomové práci předcházely analýzy a urbanistická studie celého historického centra města. 
Tato studie vytipovala cca 12 problémových lokalit vhodných k řešení. 
V urbanistické studii tak vznikají nové možnosti proudění lidí a městského života skrz město a 
městské prostory až do jeho centrální části. Vzniká tak i množství nových zákoutí , městských 
mikroprostorů a průhledů. Jedním z důležitých prvků návrhu je také vznik nových náměstí a 
městských mikroprostorů v okolí nově navržených nebo upravených objektů. 
Návrhy a působení  všech řešených částí  vychází tedy z podobných principů a propojují tak  
historické centrum města do vzájemně spolupůsobících prostor, které umocňují celkový 
dojem z hmotového návrhu. Působení částí mezi sebou je ovšem doplňujícího charakteru a 
každá jednotlivá řešená zóna je jak z hlediska funkčního tak architektonicky výtvarného 
samostatná a má svůj vlastní výraz, který funguje a působí samostatně. 
Studie se zabývala nejen návrhy nových objektů a staveb, ale také přestavbou některých 
stávajících objektů na objekty s novým architektonickým výrazem a náplní. 
 
V řešeném území se počítá s těmito skutečnostmi, které jsou v dlouhodobém plánování 
města Vyškov dle informací z odboru dopravy  :  
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- obousměrný provoz v ulici Dvořákova + úpravy objektů pro snížení hladiny hluku z dopravy 
- zhotovení okružní křižovatky ( křížení ulic Brněnská-Dukelská-Havlíčkova-
Dvořákova+Kostelní) 
-  částečně obousměrný provoz na ulici Kostelní + připojení na okružní křižovatku 
 
Řešené území 
Pro diplomovou práci byla zvolena severní část historického městského centra. Jde o 
exponovanou část města, která je viditelná již z magistrály ( Brno-Olomouc ), na hraně 
historického jádra a zároveň propojuje centrální část Vyškova s okolní převážně obytnou 
zástavbou a službami. 
Z území je cítit určitá nedokončenost, rozbitá struktura a pomalu se ztrácející některé funkce. 
Nachází se zde stávající prostor tržnice na náměstí Obránců míru při vstupu/výstupu z 
centrální části, dále pás kolem řeky Haná bez specifické funkce ve veřejném městském 
prostoru . Dalším prostorem vhodným k řešení kvůli dotvoření celkové koncepce je objekt 
stávající tiskárny s přilehlým městským veřejným prostorem  na ulici Kostelní, která je 
souběžná s magistrálou.  
Cílem je tuto oblast určitým způsobem uzavřít a vtisknout jí smysluplný výraz, který na sebe 
bude v jednotlivých částech navazovat....vytvořit ucelené "nároží" v území, o které se bude 
moci opřít centrální zóna, udrží svou úlohu exponovaného území v kontextu s magistrálou a 
zároveň podpoří zhumanizované propojení z vnější části města přes řeku. 
Důležitým faktorem urbanistického řešení je také zatraktivnění a zpřístupnění prostoru 
lidem. Tvorba veřejného městského prostoru, náměstí, městských mikroprostorů a 
propojenost s parkovými úpravami jsou v tomto projektu důležitým faktorem. 
Návrh se snaží město doplnit o rozmanité funkce zaměřené na relaxaci, zábavu, služby a to 
vše propojit a dodat do této části města život.  
 
 
Parkování 
V projektu je také množství parkovacích míst a projekt se je snaží řešit 
tak aby tyto plochy co nejméně narušovali městské prostředí. Je snaha  
parkování ukrýt do parkovacích domů, podzemních parkovišť, využít moderní technologie a 
trendy.... 
Parkovací plochy v městském prostoru se začleňují do veřejných městských prostor 
a snaží se být přirozenou součástí, která zapadá do celku......  
.....úprava parkovacích ploch vedle fary :  
Nové řešení parkování včetně zkulturnění prostoru. Tento prostor napomáhá 
celkovému dotvoření vybrané části. Návaznost na parkovou úpravu u budovy 
tržnice a vytvoření veřejného prostoru. 
 
Návrh se snaží město doplnit o rozmanité funkce zaměřené na relaxaci, zábavu, služby a to 
vše propojit a dodat do této části města život.  
 
 
 
 
 
 



 
7 VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR S NÁBŘEŽÍM 

ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ NÁVRHU 

 
Návrhy a působení  všech řešených částí  vychází z podobných principů a propojují tak  
historické centrum města do vzájemně spolupůsobících prostor, které umocňují celkový 
dojem z hmotového návrhu. Působení částí mezi sebou je ovšem doplňujícího charakteru a 
každá jednotlivá řešená zóna je jak z hlediska funkčního tak architektonicky výtvarného 
samostatná a má svůj vlastní výraz, který funguje a působí samostatně. 
Jednotlivé návrhy se snaží vycházet ze základních geometrických pravidel rovnoběžnosti, 
nerovnoběžnosti, křížení, "lámání" hran , zkosování půdorysných tvarů hmot a určité 
dynamiky tvarů. Tyto principy jsem se snažil sloučit tak, aby tvary návrhů zapadaly do 
organismu města a zároveň vzbuzovaly i určitý stupeň vychýlení, drobného narušení toho  co 
by mělo následovat - hledal jsem hranici mezi splynutím a provokací nové formy v  prostředí 
forem stávajících. Další z otázek je :" Kdy je možno tuto hranici překročit a kdy ne?".  Myslím 
si, že pohráváním si s těmito principy lze najít správné řešení k oživení města. 
 
Architektonicko - dispoziční řešení jednotlivých objektů 
 
Nábřeží 
Nové nábřeží s promenádou a  parkovou úpravou okolí. Podél břehu řeky 
bude vytvořena elegantní promenáda částečně vykonzolovaná  na ocelové konstrukci nad 
vodní tok.  
Součástí nového prostoru nábřeží bude park, prostory pro parkování a  
zábavné prvky městských prostor jako petanque, ping pong, venkovní šachy 
a fitpark. Nábřeží se snaží přirozeně lemovat břeh řeky a srůst s koncepcí parku a snaží se 
vytvořit elegantní podélnou linii v prostoru. 
 
Restaurace - music club 
Nový objekt restaurace včetně s doplňující funkcí music clubu. 
Jedná se o tří podlažní objekt. V 1.NP se nachází restaurace se zázemím. V 2.NP je prostor 
pro kapelu s posezením, barem a parketem, bar je propojen se zázemím v 1. NP pomocí 
jídelního výtahu. V 3.NP ve stylu ochozu ( galerie) jsou umístěny zábavné funkce jako stolní 
fotbal, air hockey a pod... . Horní, částečně vykonzolovaná část  
objektu se snaží reagovat na svěží výhled do městských prostor. 
 Hmota objektu se snaží určitým způsobem tvarově komunikovat s protějšími  
objekty a snaží se o obohacení pohledů  z tržnice, od kruhového objezdu či  
z ulice Dvořákovi. a dále o zatraktivnění osy propojující centrální část města s jeho vnější 
částí. 
 
Tržnice 
Nové řešení prostoru tržnice s náměstím Obránců míru. 
V kryté uzavíratelné části objektu je zázemí tržnice se sklady a veřejným 
sociálním zařízením. Pro minimalizaci potřebného prostoru a elegantnost provedení bylo 
veřejné sociální zařízení inspirováno systémem použitým v Brně na ulici Joštova. 
 V rohové části exponované směrem do ulice Dvořákova bude v objektu umístěna trafika, 
která je nyní řešena jako nevzhledná plechová „reklamní krabice“ v rohu tržnice. 
Venkovní tržnice je kryta betonovou deskou, která je napojena na zázemí tržnice. Venkovní 
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tržnice obsahuje jednoduché betonové "stoly" a nutné příslušenství jako napojení na elektro 
a zázemí se zdrojem vody. 
Hledal jsem zde formu objektu příjemně vedoucí linii pasantů a přirozeně vrůstající do 
stávající zástavby.  
Stávající prostor náměstí Obránců míru se tímto novým objektem příjemně uzavírá.  
Pohled ze Sušilovy ulice se nám také stává příjemnějším a lépe směřovaným na  
navržený nový objekt restaurace.  
 
Objekt tiskárny - LASERGAME 
Přetavba stávající tiskárny spočívá v rozdělení budovy na dvě části a ve zhotovení 
nového pláště. Pokud by to bylo možné, tak návrh počítá se zachováním stávajícího nosného 
systému, proto jsou osové vzdálenosti sloupů shodné se stávajícím objektem. 
Z tiskárny by vznikl objekt sloužící zejména zábavě a sportovnímu vyžití.V 2. NP je navržena  
přestavba na tzv. arénu LaserGame. V 1. NP je navrženo jednoduché občerstvení se zázemím 
LaserGame a parkovací místa. Laser Game je velice příjemnou alternativou k oblíbenému  
Painballu a je velice dobře přizpůsobena právě „městským“ podmínkám.... . 
Návrh počítá se stylem hry ve stylu světa  Star Wars a Trona. Bude zde možnost půjčit si 
obleky jednotlivých postav z těchto filmů, laserové meče a pod... . Vzhled hrací plochy by se 
vždy přizpůsobil zvolenému stylu - zvukový doprovod, nasvícení, výbava a pod. I provedení 
interiéru by bylo v duchu těchto scifi filmů, které k LaserGame dokonale pasují... . 
Návrh se také snaží o vytvoření městských mikroprostorů v okolí budovy jako je  
např. prostor s venkovním posezením a prostor pro pořádání malých projekcí. 
Objekt také komunikuje s protějším parkovištěm vedle fary podél magistrály. 
Vedlejší prostor proluky :  
Tento byl řešen v předchozí části projektu celkové hmotové urbanistické studie. 
Tato studie se již tímto nezabývá, ovšem počítá s tím, že je zde navržen  
parkovací dům. 
 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
Celkově se konstrukční řešení jednotlivých objektů snaží vycházet z podobných principů 
využití skeletových systémů, kombinovaných systémů, ŽB monolitických konstrukcí a 
moderních povrchových materiálů. 
 
Nábřeží 
Vykonzolování částí nábřeží se počítá na ocelové konstrukci se zpevněním břehu opěrnou ŽB 
stěnou.  
Přístřešek nad parkovací plošinou TreviPark je navržen z ocelových atypických rámů tvaru U  
s opláštěním plechy COR-TEN. Rámy budou zakotveny do ŽB konstrukce parkovacího sila 
TreviPark. 
Podzemní parkování TreviPark je počítačem řízený, stavebně jednoduchý a nenákladný 
automatický parkovací systém.Základním principem je betonové kruhové silo v jehož středu 
je ocelová, kolem vlastní osy otočná zakládací  věž, ve které jsou vozy (bez osob) 
dopravovány do hvězdicovitě rozmístěných stání.Vysoká technická úroveň technologického 
vybavení, jednoduchost stavební části s možností využití progresivních stavebních metod 
řadí TREVIPARK do čela nejmodernějších automatických parkovacích systémů. 
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Restaurace - music club 
Objekt je řešen jako kombinovaný nosný systém - skeletový ŽB monolitický systém 
kombinovaný s ŽB monolitickými betonovými stěnami. Strop je zhotoven z Monolitických ŽB 
desek křížem vyztužených se skrytými průvlaky a oboustranně nebo po obvodě vetknutými 
do svislé nosné konstrukce. Založení je provedeno na základových patkách a pásech. 
Vzhledem k blízkosti říčního koryta budou základové pásy na straně řeky ještě podchyceny 
trubkovými mikropilotami. 
Objekt využívá moderních systému skleněných fasád SCHÜCO SCHÜCO FW 50+SG + 
OTEVÍRACÍ PRVKY SCHÜCO AWS 102 (PARALELNĚ ODSTUPNÉ OKNO (PAF) )  
 s pasivními stínícími lamelami SCHÜCO ALB - STABILNÍ 
Na vnější povrchy je použito cementových stěrek a obkladových panelů COR-TEN. 
 
Tržnice 
Objekt je řešen jako kombinovaný nosný systém - skeletový ŽB monolitický systém 
kombinovaný s ŽB monolitickými betonovými stěnami. Strop je zhotoven z Monolitických ŽB 
desek křížem vyztužených se skrytými průvlaky a oboustranně nebo po obvodě vetknutými 
do svislé nosné konstrukce. Založení je provedeno na základových patkách a pásech. 
Zastřešení je provedeno plochými střechami. Na jedné je použito dlažby druhá má povrch z 
vodostavebního betonu.  
 
Přestavba tiskárny - LASERGAME 
 Pokud by to bylo možné, tak návrh počítá se zachováním stávajícího nosného systému.  
Jinak se bude jednat o ŽB montovaný skelet založený na základových patkách s výplňovým 
zdivem Ytong kombinovaný s ŽB monolitickým stěnovým systémem založeným na 
základových pásech. 
Na exteriéru bude využito těchto prvků : 
systému skleněných fasád SCHÜCO SCHÜCO FW 50+SG + OTEVÍRACÍ PRVKY SCHÜCO AWS 
102 (PARALELNĚ ODSTUPNÉ OKNO (PAF) ) s pasivními stínícími lamelami z dřevoplastu. 
Parkovací stání v 1.NP budou kryta jen vzdušnou "fasádou" z dřevoplastových lamel. 
NA 2. NP bude použito vnějších děrovaných hliníkových obkladových lamel s možností 
otvírání v místě okenních otvorů. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu v tomto místě bude ke vstupům použito ramp a komunikace 
vedoucí ke vjezdu do parkování bude v plynulém spádu. 
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EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁVRHU 

 
Nábřeží - podzemní parkovací systém Trevipark 
Zastavěná plocha: 1050 m2 
Objem: 16800 m3 
Předpokládané náklady: 
Aproximativní cena za 1 m3 je uvažována ve výši 7200 Kč, která zahrnuje veškeré náklady 
související s výstavbou a vybavením.  
Předpokládaná cena stavby je cca 120 mil. 
 
Restaurace 
Zastavěná plocha: 290 m2 
Objem: 3480 m3 
Předpokládané náklady: 
Aproximativní cena za 1 m3 je uvažována ve výši 6500 Kč, která zahrnuje veškeré náklady 
související s výstavbou a vybavením.  
Předpokládaná cena stavby je cca 22 mil. 
 
Tržnice 
Zastavěná plocha: 520 m2 
Objem: 3120 m3 
Předpokládané náklady: 
Aproximativní cena za 1 m3 je uvažována ve výši 4000 Kč, která zahrnuje veškeré náklady 
související s výstavbou a vybavením.  
Předpokládaná cena stavby je cca 13 mil. 
 
Laser Game 
Zastavěná plocha: 2356 m2 
Objem: 12 053 m3 
Předpokládané náklady: 
Aproximativní cena za 1 m3 je uvažována ve výši 6500 Kč, která zahrnuje veškeré náklady 
související s výstavbou a vybavením.  
Předpokládaná cena stavby je cca 57 mil. 
 


