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Stavební úpravy 
zámecké loggie ve Vyškově

• Předkladatel a realizátor: Město Vyškov
• Program: SROP, 3. výzva (březen 2005)
• Podopatření: 4.2.2 Podpora místní infrastruktury 

cestovního ruchu

Celková situace

Stavební úpravy zámecké loggie 
ve Vyškově

• Cíl projektu: rekonstrukce kulturní památky regionálního 
významu pro potřeby cestovního ruchu za účelem využití 
objektu pro kulturní a společenské aktivity, zvýšení 
přitažlivosti hospodářsky slabého regionu pro turisty.

• Historický kontext: barokní kulturní památka z roku 1673 
navržena pro olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna, 
architekt G.P. Tencalla, v současnosti havarijní stav

• Lokalizace objektu: areál zámecké zahrady (zámek, 
muzeum, zoopark, hřbitovní kostel), součástí městské 
památkové zóny

• Rozvojový kontext: rozpočtový výhled města Vyškova na 
léta 2004-2008 (strategický dokument)
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Současný stav 
kulturní památky

Současný stav kulturní památky

Harmonogram projektu

• Příprava projektu: leden-březen 2005 (projektová 
dokumentace, studie proveditelnosti, vyjádření NPÚ, 
odborné stanovisko  a jiné přílohy, partneři projektu, 
informace do RM Vyškova)

• Realizace projektu: 1.8.2005-30.7.2006
• Výběrové řízení: září-prosinec 2005
• Zahájení a ukončení stavby: 1.1.2006-30.6.2006
• Předložení žádosti o proplacení: červenec/srpen 

2006
• Slavnostní otevření loggie: začátek září ke Dni 

evropského dědictví
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Vizualizace rekonstruované kulturní 
památky

Vizualizace rekonstruované kulturní 
památky

Popis aktivit během realizace projektu
• Pracovní tým (odbory MěÚ, partneři)
• Zařízení staveniště, snížení vlhkosti zdiva, dozdívky a 

věnce, demontáž stávající střechy a provedení 
vyhlídkové terasy, točité schodiště, prosklená 
nástavba kubusu schodiště, provedení světlíku ve 
střední části, obnova omítkového pláště, balustrády, 
arkád a dlažby, venkovní a sadové úpravy, technická 
infrastruktura (osvětlení)

• Dokumentace projektu, archeologický a historický 
dohled

• Medializace projektu
• Příprava na provoz objektu
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Provozní fáze projektu

• Otevření kulturní památky (vernisáž v muzeu)
• Vyhlídková terasa
• Konání kulturních a společenských akcí při různých 

příležitostech (Majáles, Dny evropského dědictví)
• Pořádání koncertů, matiné, vystoupení historických 

souborů, divadel malých forem, pořadů pro děti, 
výstav

• Kulturní program zajistí Městské kulturní středisko, 
Městský úřad Vyškov, NNO

Rozpočet projektu

• Celkové náklady: 5 391 000 Kč 
• Financování: 75% SROP, 25% rozpočet města 

Vyškov
• Jednoetapový projekt
• Vytvoření jednoho pracovního místa (kulturní 

referent)

Úskalí projektu
• Navýšení prostředků hradí město
• Pozdržení podpisu rozhodnutí (CRR)

Kontakt na realizátora

Městský úřad Vyškov, Masarykovo nám.1, 682 01
Odbor územního plánování a rozvoje

Ing. arch. Jiří Plášil, vedoucí odboru, 
tel.: 517 301 270, 

e-mail: j.plasil@meuvyskov.cz

Mgr. Zita Štěpánová, Ph.D., 
tel.: 517 301 269, 

e-mail: z.stepanova@meuvyskov.cz

Děkuji za pozornost


