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Abstrakt 

 

Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3. 
ročníku bakalářského studia na téma obnova fary ve Vyškově. Úkolem studie bylo najít 
vhodné urbanistické, hmotové a funkční řešení stávajícího objektu a přiléhajících pozemků. 
Na sousedící pozemek bude navržena novostavba galerie. 

Objekt bývalé fary bude kompletně zrekonstruován a bude sloužit především 
původnímu účelu pro ubytování děkana a kaplana farnosti, schůzky s věřícími, výuku 

náboženství, dále se zde bude nacházet kaple, knihovna, prostory k nekomerčnímu pronájmu 
a ubytování dětí a mládeže. Nový objekt bude přízemní stavba galerie, která obohatí kulturní 
vyžití ve městě Vyškov. Hmotové řešení galerie bylo inspirováno průnikem hranolů. 

V další fázi se počítá s vytvořením veřejného prostoru mezi farou a galerií, který slouží 
k odpočinku a k setkávání lidí. Také budou vytvořena parkovací místa a parkové úpravy. 

Práce se dělí na konstrukční studii, stavební část projektové dokumentace pro provedení 
stavby a architektonický detail. 
 

Klíčová slova 

  
Fara, Obnova, Galerie, Vyškov, Rekonstrukce, Novostavba, Prosklená střecha, Detail, 
Drenáž, Vlhkost 
  

Abstract 
  

The basis of the thesis is the architectural study, prepared in the winter semester of the 

third year of bachelor study on the topic of rectory renewal in Vyškov. The task of the study 
was to find suitable urban, mass and functional solution of the existing building and adjacent 

land. On neighboring land will be designed newly built gallery. 

The former rectory will be completely renovated and will mainly serve the original 

purpose for accommodation dean and chaplain of the parish, meetings with believers, 

religious education, then there will be located a chapel, a library, rooms for non-commercial 

rent and accommodation for children and youth. The new building will storey building 

gallery, which will enrich the cultural life in Vyskov. Mass design gallery was inspired by the 

intersection prisms. 

The next phase includes the creation of public space that is used for relaxation and to 

meet people between the rectory and gallery. Also there will be created parking spaces and a 

park. 

The work is divided into design studies, construction of the project documentation for 

construction and architectural detail. 

 

Keywords 
 

Rectory, Restoration, Gallery, Vyškov, Renovation, New building, Glass roof, Detail, 
Drainage, Humidity 
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Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a návrhem nového funkčního využití objektu 
bývalé fary ve Vyškově a novostavbou galerie na sousedním pozemku. 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 nově 
postavených příček zasahujících do kleneb, kazetových podhledů, vysoké vlhkosti a obnova 

fasády s ponecháním historického tvarosloví. Největším zásahem je 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. 

Budova galerie je situována na východ od budovy fary a je navržena jako jednopodlažní 
stavba s železobetonovou monolitickou konstrukcí. 

Fara a galerie jsou spojeny veřejným dlážděným prostorem, který slouží k odpočinku, k 
setkávání lidí či ke vstřebávání dojmů z výstavy. Tento prostor je ze tří stran lemován schody 
k sezení. Součástí návrhu je vybudování parkovacích ploch a zpevněných chodníků, zbytek 
plochy bude zatravněn s vysázením stromů a živého plotu.  
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Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Objekt bývalé fary  
   Ulice Kostelní 406/2, na parcele č. 1187 

   Novostavba galerie na parcele č. 3708/1 

 

Vlastník objektu: Římskokatolická farnost Vyškov, II. odboje 167/2 

Katastrální úřad: II. odboje 401/1, Vyškov 

Město:  Vyškov 682 01 

Okres:  Vyškov  
Kraj:   Jihomoravský kraj 

Projektant:  Alžběta Kmentová 

 

Základní charakteristika stavby: 
Projekt řeší rekonstrukci objektu bývalé fary ve Vyškově a novostavbu galerie na 

přiléhajícím pozemku. Objekt bývalé fary bude sloužit především původnímu účelu pro 

ubytování děkana a faráře farnosti, schůzky s věřícími, výuku náboženství, nově se zde 
bude nacházet kaple, katolická knihovna, prostory k nekomerčnímu pronájmu a ubytování 
dětí a mládeže. 
 

b. Údaje o dosavadním využití a stavebním pozemku 

 

Předmětem rekonstrukce je objekt bývalé fary, který je v současné době z malé části 
využívána pro Centrum pro rodinu Vyškov a budova chátrá. Nezastavěné plochy jsou buď 
zpevněny a slouží jako parkoviště, nebo jsou zatravněny. 
 

Stavební pozemek – parcely: 

 

Parcelní číslo: 1187 

Výměra:  712 m
2 

Druh pozemku: zastavěná plocha 

Stavba na parcele: č.p. 406/2 

Vlastnické právo: Římskokatolická farnost Vyškov 

 

Parcelní číslo: 1186 

Výměra:  379 m
2
 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Vyškov 

 

Parcelní číslo: 3708/1 

Výměra:  1547 m
2
 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Vyškov 

 

Parcelní číslo: 3708/2 

Výměra:  265 m
2
 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Římskokatolická farnost Vyškov 



3 

 

 

Na uvedené nemovitosti ani pozemcích nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 

 

c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. Provedena byla pouze analýza geologických  
a hydrogeologických poměrů staveniště. 
 

Byly poskytnuty podklady ve formě výkresů stávajícího stavu objektu. 
 

Stávající objekt je přímo napojen na veškeré inženýrské sítě vedoucí pod ulicí Kostelní, 
tj. vodovod, plynovod, jednotná kanalizace, silové vedení nízkého napětí a sdělovací 
vedení. 

Objekt novostavby se napojí na inženýrské sítě vedoucí pod ulicí Kostelní, tj. vodovod, 
jednotná kanalizace a silové vedení nízkého napětí. 

Oba objekty jsou přímo napojeny na místní komunikaci ulice Kostelní. Vjezd na nově 
zbudované parkoviště a zásah hasičských vozidel je umožněn z ulice Kostelní. 
 

d. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Nejsou projektantovi známy. 
 

e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavby je navrženy v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
 

f. Údaje o splnění podmínek územního plánu 

  

Řešené stavby jsou v souladu s platným územním plánem města Vyškov a podléhají 
povolení od příslušného stavebního úřadu. 
 

g. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 

Nejsou projektantovi známy. 
 

h. Předpokládaná lhůta výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavebních prací: 04/2016 

Předpokládané dokončení stavebních prací: 04/2018 
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j. Základní výměry 

 

Celková plocha pozemku:  2 903 m
2 

 

SO 01 – Rekonstrukce bývalé fary 

Zastavěná plocha:  613,7 m
2
 

Celková užitková plocha: 1 586 m
2
 

Obestavěný prostor:  8 165,2 m
3 

 
SO 02 - Novostavba galerie 

Zastavěná plocha:  346 m
2
 

Celková užitková plocha:  324,6 m
2
 

Obestavěný prostor:  1 976,4 m
3 

Cena:    10 870 000 

 

 

Účel staveb: 
· Zázemí pro děkana, kaplana a vyučujícího náboženství 
· Kancelář děkana 

· Kaple a sakristie 

· Knihovna 

· Hudebna pro zkoušky sboru 

· Výuka náboženství 
· Společenské prostory pro věřící 
· Nekomerční pronájem, např. rodinná poradna  

· Ubytování dětí a mládeže 

· Výstavní prostory 
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ  

a. Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

 
Předmětem řešení je obnova a nové funkční využití objektu bývalé fary a novostavba 

galerie na sousedním pozemku. Budova je situována při ulici Kostelní ve Vyškově č. p. 

406/2. Jedná se o objekt realizovaný v roce 1900, který není památkově chráněn, ale 
nachází se v městské památkové zóně. Původně se jednalo o objekt fary, která navazovala 
na blízký farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Pak se stal sídlem okresních výborů, 
koordinačních výborů, oblastních sdružení a organizací, které provedly menší avšak 
nevhodné zásahy do architektury budovy. Například zúžení západní chodby v 1NP a 2NP 

umístěním příčky, která zasahuje do stropní zrcadlové klenby.  
Objekt je v současné době vystěhován a pouze jeho dílčí část je omezeně využívána 

Centrem pro rodinu Vyškov, o.s. Vlastníkem objektu je Římskokatolická farnost II. odboje 
167/2, Vyškov. 

Konstrukce objektu je bez závažnějších závad. Fasádní omítka je často opadaná a lze 
vidět cihlovou konstrukci obvodového pláště. V suterénu je patrná vzlínající zemní vlhkost. 
Stopy po vlhkosti jsou viditelné také v rozích místností v přízemí.  

 
 

b.  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Řešený objekt leží na mírně sklonitém terénu a jeho průčelí je orientováno 
jihovýchodně. Jedná se o třípodlažní stavbu se šikmou mansardovou střechou, nad 
schodištěm pultovou. 

Z hlediska architektonického řešení je budova obnovena do původního stavu, odstranění 
nově postavených příček zasahujících do kleneb, kazetových podhledů, vysoké vlhkosti a 
obnova fasády s ponecháním historického tvarosloví. Fasáda bude znovu omítnuta. Dříve 
neobývané podkroví je upraveno jako obytné, má částečně změněný tvar střechy v pohledu 

z ulice Brněnská, a to kvůli zvětšení užitné plochy podkroví a většímu prosvětlení. Dále 
jsou v podkroví zbudována nová střešní okna. Hlavní vchod do fary je ponechán z ulice 
Kostelní a je zbudován druhý vchod zleva sloužící především jako přístup pro 

hendikepované. 
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 kaple s předsíní a sakristií, 
kancelář děkana, hudebna a WC pro muže a ženy. V pravém křídle knihovna se čtecím 
koutem, šatna, prostory k pronájmu neprodejního charakteru, WC pro hendikepované a 
úklidová místnost. V 2.NP se naproti schodišti nachází společenský sál, v levém křídle jsou 

pak navrženy 2 byty, a to pro děkana a kaplana, kuchyňka, a WC pro muže a pro ženy. V 
pravém křídle 2.NP se nachází výtah, byt pro vyučujícího či hosta fary, učebna náboženství 
s dětským koutkem, WC pro hendikepované a úklidová místnost. 
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Budova galerie je situována na východ od budovy fary a je navržena jako jednopodlažní 
stavba s železobetonovou konstrukcí. Její hmotové řešení vyplývá z průniku 2 hranolů, 
jejich vzájemnému pootočení o 90°a náklonem menšího z nich o 30°směrem na jih. Tento 

hranol má prosklenou střechu za účelem co největšího prosvětlení stavby. Dále je ze strany 
od parku navržena prosklená stěna s únikovým východem z galerie. Toto prosklení galerii 

osvětlí a zároveň propojí její vnitřní prostor se zelení v exteriéru.  
Do galerie se vchází taktéž z ulice Kostelní, v zádveří se po levé straně nacházejí dveře 

do skladu, naproti hlavnímu vstupu do objektu se pak nachází vsut do výstavního prostoru 
galerie. Zde se nachází šatna, po levé straně WC pro muže, ženy a pro hendikepované, 
napravo od šatny se nachází informační panel a hlavní výstavní prostor galerie, na jejímž 
konci je umístěn příležitostný východ z galerie na terasu s výhledem do parčíku. 

 

Fara a galerie jsou spojeny veřejným dlážděným prostorem, který slouží k odpočinku, k 
setkávání lidí či ke vstřebávání dojmů z výstavy. Tento prostor je ze tří stran lemován 
schody k sezení. 

První parkoviště je situováno vlevo od fary a je určeno pro návštěvníky fary, dalších 9 
parkovacích míst je vytvořeno po pravé straně galerie, celková kapacita nově vytvořeného 
parkovacího stání je 17 míst, z toho 2 stání pro hendikepované.  

 

Shrnutí nového funkčního využití: 
 

SO 01 – REKONSTRUOVANÁ BUDOVA FARY: 
 
1.PP – schodiště, chodba, sklad, dílna, kotelna, plynoměr a vodoměr 
1.NP – zádveří, hala, schodiště, výtah, šatna, kaple, sakristie, knihovna, sklad knih, 

kancelář děkana, hudebna, 2 místnosti na pronájem neobchodního charakteru, WC 
pro muže, ženy, pro hendikepované, úklidová místnost a terasa 

2.NP – schodiště, chodba, výtah, 3 bytové jednotky, společenský sál, učebna náboženství, 
dětský  koutek, čajová kuchyně, WC pro muže, ženy, pro hendikepované, úklidová místnost a 
balkón 

3.NP – schodiště, výtah, společenská místnost, pokoj pro chlapce, pokoj pro dívky, kuchyňka, 
WC pro  chlapce, dívky, pro hendikepované, sprchy pro chlapce, sprchy pro dívky a 
úklidová místnost 
 
SO 02 – NOVOSTAVBA BUDOVY GALERIE: 
 
1.NP – zádveří, sklad, šatna, výstavní prostor, WC pro muže, ženy, pro hendikepované a 
terasa 
1.PP – technická místnost (vzduchotechnická jednotka) 
 
 
c. Technické a konstrukční řešení 
  

Stávající konstrukce 

 

Budova fary je vyzděna z cihel plných pálených. Obvodové nosné konstrukce mají sílu 
500 nebo 650 mm. Vnitřní nosné konstrukce 500 nebo 520 mm. Stropní konstrukce jsou 

tvořeny cihelnými klenbami nebo dřevěným trámovým stropem. 
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Bourací práce: 
 

Vybourána bude většina příček. Nové otvory v nosných zdech budou opatřeny ocelovými 
překlady z I nosníků. Odstraněna bude podlaha na terénu a bude nahrazena novou základovou 
deskou s hydroizolací a tepelnou izolací. Dále bude vybourána část stropní konstrukce pro 
prostup výtahové šachty a nového schodiště. Pultová střecha bude vybourána a nahrazena 
novou s vyhovující podchodnou výškou, mansardová střecha bude ponechána, pouze do ní 
budou osazena střešní okna. Stávající výplně okenních otvorů budou vyměněny za izolační 
dvojskla, ostění bude zapraveno.  

 

Základové konstrukce: 
 

SO 01: 
Šířky základových konstrukcí fary jsou odvozeny ze stávající dokumentace stavby, 

hloubky zákl. 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 pilotách na únosné půdě. Rampa bude 
založena na ŽB pásech, je nutná jejich dilatace od stávajících konstrukcí základů. Dilatace 

bude umožněna vložením desky z pěnového polystyrenu. 
 
SO 02: 

Nový objekt je založen na železobetonových pasech pod obvodovými stěnami a na 
pilotách pod sloupy. Stavba je založena do nezámrzné hloubky. Suterén tvoří bílá vana 
z vodonepropustného betonu. 

 

Svislé konstrukce: 
 

SO 01: 

Nové příčky jsou vyzděny z keramických tvarovek POROTHERM 14 PROFI a ze 
sádrokartonu Knauf Green tl. 15 mm. 

 Stávající otvory jsou zazděny cihlami plnými pálenými. Výtahová šachta je navržena 
jako železobetonová tl. 200 mm, nutno posoudit statickým výpočtem. 
SO 02: 

Obvodové stěny galerie jsou navrženy jako monolitické železobetonové, tloušťky 300 
mm, sloupy jsou provedeny taktéž monoliticky a dodatečně předepnuté, mají průřez 250x600 
mm. Příčky jsou z tvarovek POROTHERM 8 P+D. 

 

Vodorovné konstrukce: 

SO 01: 
Jelikož jsou dřevěné trámové stropy v dobrém stavu, počítá se s jejich zachováním.  
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. 

V místě prolomení stropu pro výtahovou šachtu a nového schodiště je nutné staticky 
zajistit stávající strop a zajistit trámovou výměnu. 

Nad dveřními otvory v příčkách POROTHERM se uloží překlady POROTHERM 7. 

V prostorech se stávajícím  kazetovým podhledem budou tyto podhledy odstraněny a 

v prostorech vyznačených v dokumentaci je strop snížen sádrokartonovým podhledem. 
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SO 02: 
Průvlaky jsou provedeny z železobetonu monoliticky.  

 
Střešní konstrukce a komíny: 

 
SO 01: 

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 jsou ukončeny na úrovni krovu a nepočítá se s jejich 
využitím. Krov bude zateplen, aby splňoval požadavky na prostup tepla konstrukcemi a 
opatřen SDK podhledem. 
 
SO 02: 

Střecha nové budovy se skládá ze dvou částí. Nižší je šikmá se sklonem 6° 
tvořena monolitickou ŽB deskou a střešním pláštěm, vyšší má sklon 30° a je tvořena rámem 
z hliníkových profilů a protislunečním izolačním dvojsklem.   

Odvodnění je provedeno střešními žlaby, svody jsou vedeny pod větranou fasádou ve 

vzduchové mezeře a ústí do betonových nádrží, z nichž vede dešťové potrubí do vsakovacího 
průlehu. Dále bude stavba odvodněna drenážním potrubím DN 150, na kterém budou 
umístěny kontrolní šachty s DN 300, před zaústěním potrubí do vsakovacího průlehu se bude 

nacházet čistící šachta s DN 1000. 

 

Schodiště, rampy a výtahy: 
 
SO 01: 

Pro přístup budovy pro imobilní je vytvořen boční vchod s železobetonovou rampou, 
povrch rampy je z betonové dlažby 50 x 50 cm s povrchovou úpravou ostrohranným 
kamenivem, které zdrsňuje pochůzí plochu rampy. Tímto povrchem je dosaženo, že bude 
rampa bezpečná i v nepříznivých zimních klimatických podmínkách a za deště. Šířka rampy 
je 1550 mm, délka 7600mm se sklonem 6° s nerezovým zábradlím, na kterém je ve výšce 250 
mm nad rampou upevněno madlo pro imobilní. 

Hlavní schodiště je v dobrém stavu, bude vyměněna jeho nášlapná vrstva z linolea za 

keramickou dlažbu. Točité ocelové schodiště do 3.NP je nebezpečné, proto je nahrazeno 
novým provedeným jako železobetonové monolitické. Světlá šířka schodiště je 1250 mm, 
výška stupně 168 mm. Schodišťové stupně budou z keramické dlažby s protiskluznou 

úpravou. Schodiště bude vybaveno kovovým zábradlím a bude na něj instalována schodišťová 
plošina VECOM V65. 

Schodiště do suterénu bude mít novou nášlapnou vrstvu z betonové mazaniny. Stávající 
interiérová rampa nevyhovuje požadavkům pro imobilní, proto bude odstraněna a nahrazena 

zdvižnou plošinou VECOM S10. 
Z důvodu přístupnosti pro imobilní bude v objektu zbudován výtah SCHINDLER 3300. 

Výtahová šachta se světlými rozměry 1610 x 1850 mm je zhotovena z železobetonu 
monoliticky. 
 
SO 01: 

V objektu se nenachází žádná schodiště, rampy či výtah. Pro přístup na terasu je navrženo 
venkovní železobetonové schodiště s betonovou dlažbou 50 x 50 cm s povrchovou 

úpravou tryskáním. 
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Povrchové úpravy: 
 
SO 01: 

Na fasádu rekonstruovaného objektu se nanese sanační omítka KNAUF Kbelosan J, 

celoplošně, barva Weber L111. Stejná omítka bude použita i v interiéru. V místnostech, kde 
to hygienické předpisy vyžadují, budou provedeny keramické obklady stěn. 
 
SO 02: 

Fasáda budovy galerie bude tvořena deskami Cetris basic 2000x1250 tl. 10mm. Vnitřní 
omítky budou vápenocementové Knauf MV2. Výstavní prostor omítnut nebude, je tvořen 
pohledovým betonem. V místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, budou provedeny 

keramické obklady stěn. 
 

Izolace: 
 
SO 01: 
      Hydroizolace podlahy je provedena pomocí SBS modifikovaných asfaltových pásů 
s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, natavených na podkladní beton. 

Sanace vlhkosti obvodových stěn bude provedena metodou HW a na vyznačených stěnách 
a v suterénu beztlakovou injektáží s roztečí 250 mm.  

Na fasádu rekonstruovaného objektu se nanese sanační omítka KNAUF Kbelosan J, 

celoplošně, barva Weber L111. Stejná omítka bude použita i v interiéru. V místnostech, kde 
to hygienické předpisy vyžadují, budou provedeny keramické obklady stěn.  

 

SO 02: 
Hydroizolace podlahy a střechy je provedena pomocí SBS modifikovaných asfaltových 

pásů. Hydroizolace v suterénu tvoří Vedasprint mineral a Vedatect pye G 200 S4. 
Obvodové stěny galerie jsou zatepleny tepelnou izolací Kooltherm 5, tl. 160 mm a je zde 

použita hydroizolace JUTATOP WB 2AP. Podlaha na terénu je izolována pomocí tepelné 
izolace Kooltherm K3 tl. 100m. Na střeše je použita spádová izolační deska Kingspan Therma 
TM TT46 FM tl. 120 – 500 mm.  
 
Zámečnické práce:  
 
SO 01: 
       Zámečnické práce zahrnují provedení zábradlí na nových schodištích a rampě. Budou 
provedena z nerezu. 
 
SO 02: 
      Rám prosklené střechy je tvořen hliníkovými profily. Oplechování atiky a žlabů je 
provedeno hliníkovým plechem PREFA CLR a fasádní větrací mřížka z děrovaného plechu 
PERFO LINEA, pozinkovaného. Zábradlí na schodišti a terase bude provedeno z nerezu.  
 
 

Truhlářské práce: 
 
SO 01: 

Do budovy fary jsou navržena nová dřevěná okna Velux, odstín bílý s izolačním 
dvojsklem. Dále jsou navrženy dvoje exteriérové dubové dveře s perforací a několik nových 
interiérových dveří do ocelových zárubní. 
 



10 

 

SO 02: 
Truhlářské práce zahrnují výplně všech dveřních a okenních otvorů. Rámy jsou 

z dubového dřeva, bílý nátěr, okenní výplně z izolačního dvojskla. Dále bude v galerii na 

míru vyroben dubový pult. 
 

Jsou splněny požadavky výplní otvorů dle ČSN 73 0540-2. 
 

Instalace: 

 
SO 01: 

Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě vedoucí pod ulicí Kostelní, tj. vodovod, 
plynovod, jednotná kanalizace, silové vedení nízkého napětí a sdělovací vedení. Budou 
provedeny změny ve vedení vnitřního vodovodu a kanalizace v místech napojení nových 
zařizovacích předmětů. Vnitřní svodné potrubí se povede provedenými vertikálními šachtami.  

 

SO 02: 
V objektu se zhotoví nové rozvody instalací – kanalizace, vodovod a vedení nízkého 

napětí. Rozvody kanalizace a ležaté dešťové potrubí je z PVC–U. Vnitřní rozvody vodovodu 
jsou z PP. Dešťové svody ústí do vsakovacího průlehu.  
 

d.  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
SO 01: 

Objekt je přímo napojen na místní komunikaci probíhající kolem čelní fasády. Vjezd na 
nově zbudované parkoviště je z ulice Kostelní. Zásah hasičských vozidel je umožněn z ulice 

Kostelní. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě vedoucí pod ulicí Kostelní, tj. 
vodovod, plynovod, jednotná kanalizace, silové vedení nízkého napětí a sdělovací vedení. 

 
SO 02: 

Objekt je přímo napojen na místní komunikaci. Vjezd na nově zbudované parkoviště je 
z ulice Kostelní. Zásah hasičských vozidel je umožněn z ulice Kostelní. Objekt se napojí 
inženýrské sítě vedoucí pod ulicí Kostelní, tj. vodovod, jednotná kanalizace a silové vedení 
nízkého napětí. 
 

e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Byla vytvořená nová parkovací místa – 17 míst, včetně 2 míst pro imobilní, příjezd je 
umožněn z ulice Kostelní. 

Řešení technické infrastruktury viz. Instalace v odstavci c). 

 

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
  

Rekonstrukce stávajícího objektu a výstavba nové budovy nebude mít zásadní vliv  
na životní prostředí. 
 

g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 

Přístupy do všech prostor jsou řešeny bezbariérově pomocí výtahu, rampy a 
schodišťových plošin. Jsou splněny požadavky dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
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ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 
h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
 

Byl proveden stavebně historický průzkum objektu.  
Dále byla provedena analýza geologických a hydrogeologických poměrů. Samotný 

hydrogeologický průzkum proveden nebyl, vychází se z geologické mapy 1:50 000 a dříve 
pořízených průzkumů a vrtů v okolí stavby.  

Zájmové území pokrývají spraše a sprašové hlíny, které jsou pórovité a stlačitelné, 
lokálně prosedavé, středně únosné. Z technického hlediska mají příznivé vlastnosti při 
výkopu základových jam, jsou snadno rozpojitelné, svahy se dočasně udrží téměř ve svislém 
sklonu. Při nestejnoměrném zatížení dochází k nerovnoměrnému sedání.  
 
i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 
 

Byl použit výškový systém Balt po vyrovnání.  
±0,000 = 250,700 b.p.v. 

 

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

 

Dělení stavebních objektu: 
 

SO 01 STÁVAJÍCÍ REKONSTRUOVANÝ OBJEKT   
SO 02 NOVOSTAVBA (GALERIE) 

 

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 
V průběhu výstavby může dojít ke zvýšení intenzity dopravy a hluku, případně ke 

znečištění komunikací. Ochrana proti hluku a prachu během výstavby bude zajištěna v rámci 
oplocení živým plotem a výsadbou stromů 

 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Stavebně technický průzkum proveden jen hypoteticky. Statický výpočet zatím nebyl 
proveden.  

 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 
Je vytvořen dostatečný počet únikových cest a jejich dimenze a je umožněn zásah 

jednotek požární ochrany. Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami požární 
bezpečnosti se zřetelem k vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. Požární 
bezpečnost bude řešena samostatnou zprávou v projektové dokumentaci. 
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4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Hygienická zázemí jsou dimenzována dle předpokládaného počtu uživatelů. Stavba 
nebude mít vliv na životní prostředí.  

 
5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 
Splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 
Provoz staveb nebude mít z hlediska hluku vliv na okolí ani opačně. Ochrana proti 

hluku splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby. 

 
7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 
SO 01: 

Stávající objekt je z hlediska tepelně technických vlastností částečně nevyhovující, ale 
s ohledem na historické a dochované zdobené průčelí stavby není možné provést 
standardní zateplení. Zatepleno bude pouze podkroví.  Všechna okna budou vyměněna za 
nová s izolačním dvojsklem. 

SO 02: 
Nový objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami tepelného prostupu. Objekt 

splňuje požadavky energetické náročnosti.  
 
8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE. 
 

Dispoziční řešení objektů je upraveno tak, aby vyhovovalo osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, jsou k tomu provedeny opatření – výtah, rampy, plošiny, 
protiskluzové povrchy, dimenzování hygienických zázemí apod. 

Řešeno dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Přítomnost radonu na stavebním pozemku bude zjištěna průzkumem stejně jako hladina 
spodní vody.  

 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Není kladen speciální požadavek na ochranu obyvatel. 
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11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Objekt je napojen do stávající stoky DN 300 vedoucí pod místní komunikací. Bylo 
využito stávajících sítí a přípojek jednotné kanalizace, k novému objektu budou využity 
nové rozvody kanalizace.   

 
b.  Zásobování vodou 

 

Pro zásobování pitnou vodou bude využito stávajících sítí a přípojek vodovodního řadu, 
k novému objektu budou využity nové rozvody vodovodu.   
 

c. Zásobování energiemi 
 

Bude využito stávajících sítí a přípojek napětí a zemního plynu. V novém objektu nutno 
zhotovit nové rozvody elektroinstalací. 
 

d.  Řešení dopravy 
 

Pozemek bude přístupny z ulice Kostelní. Je zhotoven dostatečný počet parkovacích 
míst s novou asfaltovou plochou přístupnou z ulice Kostelní. 

 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 
Nádvoří bude vydlážděno betonovou dlažbou a vyspádováno směrem k ulici. Parkovací 

plochy a příjezd k nim bude vyasfaltován. Nezpevněné plochy budou trvale zatravněny a 
budou zde vysazeny nové stromy nízkého vzrůstu. Podél hlavní silnice bude vysazen živý 
plot.  

 
f. Elektronické komunikace 

 

Není předmětem řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

…………………………… 

V Brně dne 1. 1. 2016  vypracovala: Alžběta Kmentová 



Závěr 

 

Úkolem bakalářské práce bylo vytvořit konstrukční studii a stavební část projektové 
dokumentace pro provedení stavby s účelem obnovy fary ve Vyškově a návrhu novostavby 
galerie na vedlejším pozemku. 

Budova fary byla obnovena do původního stavu, dispoziční řešení respektuje požadavky 
děkana farnost, je zpřístupněna osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Jako 
součást rekonstrukce byla navržena sanace vlhkosti zdiva. Nový objekt bude přízemní galerie, 
která obohatí kulturní vyžití ve městě Vyškov. Hmotové řešení galerie bylo inspirováno 
průnikem hranolů. 

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. 
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