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Architektonická studie vybrané stavby a Konstrukční studie k architektonické studii 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy, literatura: 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, 

- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

- Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

- Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

- Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb - Holeček J., Girsa V. a kol. Projektování obnovy stavebních památek. NPÚ 

2008 Praha 2008. ISBN 978-80-87104-34-7. 

- Neufert, Navrhování staveb. 

- Vlček M., Moudrý I., Novotný M., a kol. Poruchy a rekonstrukce staveb, 3.vyd. ERA 2006. 

-Martin Perlík Rekonstrukce rodinného domu 

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36. Na základě této studie 

student 

vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby 

navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. 

Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině 

zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické  

podlaží, řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů 

může být zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z 

ARC 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: 

Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 

 

Seznam složek: 

A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VOLNÉ PŘÍLOHY: 

• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 

• CD s dokumentací  



VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  
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Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D.  



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov 

zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 31. 1. 2019  

   Tereza Vaňurová 
autor práce  
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a. Identifikační údaje 

b. Údaje o dosavadním využití a stavebním pozemku 

c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu 

d. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f. Údaje o splnění podmínek územního plánu 

g. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

h. Předpokládaná lhůta výstavby 

i. Základní výměry 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a. Urbanistické řešení  

b. Architektonické řešení 

Shrnutí nového funkčního využití 

c. Zhodnocení staveniště 

d. Technické a konstrukční řešení 

Stávající konstrukce 

Bourací práce 

Zemní práce 

Základové konstrukce 

Svislé konstrukce 

Vodorovné konstrukce 

Střešní konstrukce a komíny 

Schodiště 

Výtah 

Povrchové úpravy 

Izolace 

Zámečnické práce 

Truhlářské práce 

Klempířské práce 

Instalace 

e. Napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho 

ochrany 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 

h. přístupných ploch a komunikací 

i. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění 

jejich výsledků do projektové dokumentace 



j. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický      

referenční polohový a výškový systém 

k. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské           

objekty a technologické provozní soubory 

l. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana 

okolí stavby před negativními účinky provádění 

stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních 

vod 

2. Zásobování vodou 

3. Zásobování energiemi 

4. Řešení dopravy 

5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních 

úprav 

6. Elektronické komunikace 

  



 

B-01 Technická zpráva 

B-02 Situační výkres širších vztahů 

B-03 Koordinační situace 

B-04 Katastrální situační výkres 

B-05 Půdorys základů 

B-06 Půdorys 1PP 

B-07 Půdorys 1NP 

B-08 Půdorys 2NP 

B-09 Půdorys 3NP 

B-10 Strop nad 1NP 

B-11 Řez A-A‘ 

B-12 Řez B-B‘ 

B-13 Pohled z jihovýchodu 

B-14 Pohled ze severozápadu 

B-15 Pohledy z jihozápadu 

B-16 Pohledy ze severovýchodu 

 

C-01 Technická zpráva 

C-02 SO01 - Půdorys 1NP 

C-03 SO01 - Řez A-A‘ 

C-04 SO01 - Detail 1 

C-05 SO01 - Detail 2 

C-06 SO01 - Detail 3 

C-07 SO01 - Výpis dveří 1NP 

C-08 SO01 - Výpis oken 1NP 

C-09 SO01 - Výpis zámečnických výrobků 1NP 

C-10 SO01 - Výpis překladů 1NP 

C-11 SO01 - Výpis skladeb podlah 

C-12 SO01 - Výpis skladeb střešní konstrukce 

C-13 SO01 - Výpočet prostupu tepla podlahou 

C-14 SO01 - Výpočet prostupu tepla střechou 

C-15 SO01 - Výpočet prostupu tepla zdí 

 

D-01Fotografie modelu detailu okna do kaple 

D-02 Výkres detailu rámu okna do kaple 

D-03 Plakát detailu 

 

Architektonická studie 

Model architektonického detailu 

CD s dokumentací 



Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a návrhem nového funkčního využití 

objektu bývalé fary ve Vyškově a novostavbou designového pódia na sousedním 

pozemku společně s úpravou jeho okolní plochy. Budova fary je situována při ulici 

Kostelní ve Vyškově č. p. 406/2.  Jedná se o objekt realizovaný v roce 1900, který 

není památkově chráněn. Původně se jednalo o objekt fary, která navazovala na 

blízký farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V současné době je objekt vystěhován 

a chátrá, pouze jeho dílčí část je omezeně využívána Centrem pro rodinu Vyškov, 

o.s. Hlavní myšlenkou rekonstrukce fary je její obnova do původního stavu, 

odstranění nevhodně postavených příček zasahujících do kleneb, kazetových 

podhledů, vysoké vlhkosti a obnova fasády s ponecháním historického tvarosloví. 

Největším zásahem je přestavba severo-západní části fary v 1NP na kapli, která je z 

exteriéru "obalena" fasádou plnící funkci odhlučnění od rušné ulice a zároveň má 

upoutat pozornost. V interiéru je prostor předělán tak, aby připomínal prostor 

kaple a využíval své funkce naplno. Dále upravení dříve neobývaného podkroví na 

obytné, k čemu je potřeba mimo jiné částečně změnit tvar střechy v pohledu z ulice 

Brněnská. Objekt fary je nově zpřístupněn osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Dispoziční řešení budovy fary respektuje požadavky děkana 

farnosti. Nová stavba je situována na východ od budovy fary a je navržena jako 

jednopodlažní stavba s lehkou ocelovou konstrukcí pomocí pódiových nosníků. 

Okolní venkovní plocha dostala nový nádech a její funkce byla povýšena na 

odpočinkovou městskou plochu se zelení a posezením. Přitáhnout lidi by zde mělo 

právě pódium, které bude měnit svou tvář a funkci v průběhu roku. Prostor je 

převážně dlážděný betonovými velkoformátovými dlaždicemi s vysokými 

betonovými obrubníky sloužícím k sezení.  
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Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční studii a stavební část projektové 

dokumentace pro provedení stavby s účelem obnovy fary ve Vyškově a návrhu 

novostavby na vedlejším pozemku. Budova fary byla obnovena do původního 

stavu, dispoziční řešení respektuje požadavky děkana farnosti, je zpřístupněna 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako součást rekonstrukce 

byla navržena sanace vlhkosti zdiva. Nový objekt bude venkovní designové 

pódium, které má obohatit kulturní dění ve městě Vyškov a zvlášť zaujmout mladé 

lidi. Přístavba má také lákat pozornost a zároveň obohatit zdejší architekturu a 

podtrhnout funkci kaple. Bakalářskou práci jsem zpracovala na základě svých 

dosavadních znalostí a zkušeností s navrhováním pozemních staveb, odborných 

rad svých vedoucích práce a s použitím platných norem, vyhlášek, technických listů 

a pokynů výrobce. Během navrhování, konzultací a řešení objektu jak po 

architektonické stránce, tak po stránce stavební, jsem získala mnoho odborných 

informací a zkušeností, které dále využiji ve své budoucí pracovní činnosti v oboru. 

  



 

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb. 2. vyd. Consultinvest, 2000. ISBN 

8090148662 

Materiály z přednášek na FAST 

 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

ČSN EN ISO 7518 Kreslení demolic a přestaveb 

ČSN 01 3406: Označování stavebních hmot v řezech 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

 

http://www.fce.vutbr.cz/PST 

http://www.cetris.cz/ 

http://www.kondor.cz/ 

http://www.atenasro.cz/ 

https://www.dek.cz/ 

http://www.velux.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.marmoleum.cz/ 

http://www.ytong.cz 

http://www.schindler.com/cz/ 

http://www.best.info/ 

http://www.vecom.cz/ 

http://www.differente.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

https://www.weber-terranova.cz 

  



 

VUT  Vysoké učení technické 

FAST  Fakulta stavební 

ČSN  česká státní norma 

EN  evropská norma 

NP  nadzemní podlaží 

PP  podzemní podlaží 

tl.  tloušťka 

dl.  délka 

VN  vysoké napětí 

NTL  nízkotlaký plynovod 

ŽB  železobeton 

SDK  sádrokarton 

SO  stavební objekt 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

DN  dimenze 

Ks  počet kusů 

B.p.v  Balt po vyrovnání 

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem 

Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 31. 1. 2019  

   Tereza Vaňurová 
autor práce  

 


