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ABSTRAKT   

Diplomová práce se zabývá stavbou nového komunitního centra a rekonstrukcí 
stávajícího kostela s farou v Ostravě-Kunčičkách. Cílem práce je oživit řešené území 
potenciálního centra dění Kunčiček a vhodným řešením reagovat na kontext a 
charakter místa. Návrh pracuje s objekty rovnocenně a vytváří tak celiství obraz 
duchovního a obecního centra. Komplex budov napomáhá aktivovat mimo 
samotné místo i jeho okolí a přináší nový impuls ke společenskému dění v dané 
oblasti. Komunitní centrum a zásahy do stávajících budov efektivně a přiměřeně 
využívají danou parcelu. Návrh se snaží využít potenciál místa a pracuje se skrytými 
vazbami na okolí. Výsledné řešení je charakteristické svou vícevrstevnatostí. 
Jednotlivé fragmenty pomáhají společně vytvářet celek s množstvím nových 
venkovních prostor o rozdílném charakteru, měřítku a využití. Dvoupodlažní 
kompaktní hmota komunitního centra obsahuje společenské a volnočasové 
zázemí. Zvolené technologie objektu jsou v souladu se specifickou sociální 
strukturou v oblasti a zároveň provozně ekonomickým aspektem. Hlavním cílem 
při rekonstrukci budov kostela a fary je navázání na jejich hodnoty, pozvednutí 
kvalit a očištění od nepatřičných prvků. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

komunitní centrum, kostel, fara, spiritualita, Ostrava, Kunčičky, nové centrum, 
centrum dění, oživení, rekonstrukce, přiměřenost, čtverec, betonové tvárnice 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the construction of a new community centre and 
reconstruction of an existing church and a parish in Ostrava-Kunčičky. The aim of 
the thesis is to revitalize the area of the potential centre of happenings in Kunčičky 
and to respond appropriately to the context and character of the place. The design 
works with objects equally and creates a solid image of the spiritual and 
community centre. The building complex helps to activate the site itself and its 
surroundings and brings a new impulse to community life in the area. Community 
centre and interventions in the existing buildings efficiently and adequately use the 
parcel. The design strives to use the potential of the place and works with hidden 
links to the surroundings. The resulting solution is characterized by its multilayer 
nature. Partial fragments help to create a complex unit with a number of new 
outdoor areas of different character, scale and utilization. Two-storey compact 
structure of the community centre includes social and leisure time facilities. The 
chosen technology of the building is in accordance with the specific social structure 
in the area and the operational and economy aspect alongside. The main goal in 
the reconstruction of the church buildings and parish is to build up on their values, 
uplift qualities and to purify them from inappropriate elements. 

 

KEYWORDS  
 
community center, church, parish, spirituality, Ostrava, Kunčičky, new center, 
center of happenings, revitalize, reconstruction, suitability, square, concrete blocks 
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ÚVOD 

Tématem diplomové práce je návrh křesťanského komunitního a duchovního 
centra  na analyticky vybraném místě duchovního brownfieldu na území Ostravska. 
Z rozsáhlých analýz vzešly tři druhy duchovních brownfieldů, z nichž je jeden právě 
vybraná problémová lokalita Kunčiček, konkrétně okolí Kostela Sv. Antonína 
Paduánského. Cílem práce je oživit řešené území potenciálního centra dění 
Kunčiček a vhodným řešením reagovat na kontext a charakter místa. Kapacita 
centra bude odpovídat spádové oblasti a specifikům oblasti. Součástí komplexu 
bude prostor pro bohoslužbu, společenské a další nezbytné zázemí, vše s ohledem 
na současné potřeby setkávání lidí a liturgii. Práce bude založena na individuálních 
odpovědích na téma, jak má takový komplex a stavba s duchovním přesahem 
vypadat. 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
projekt: Komunitní centrum při Kostelu Sv. Antonína Paduánského v Ostravě-Kunčičkách 

název práce: SPIRITUALITA OSTRAVA !!! 

místo: 718 00 Slezská Ostrava, k.ú. Kunčičky,  

            p.č.607/1, 607/3, 608, 609/1, 609/2, 610, 611 

autor: Bc. Tomáš Javorský 

vedoucí práce: Ing. Arch. Marek Štěpán 

plocha pozemku: 10 290 m2 

navržené zpevněné plochy: 4 111 m2 

stávající zastavěná plocha objektů: 642 m2 

nová zastavěná plocha objektů: 1 208 m2 

zastavěná plocha k.c.: 458m2 

užitná plocha k.c.: 619 m2 

obestavěný prostor k.c.: 4 034 m3  

 

 

1. ANALYTICKÁ ČÁST / CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  
 

1.1. ŠIRŠÍ VZTAHY  
 

Území Kunčiček se nachází jihovýchodně od centra Ostravy. Z východu a západu je ohraničeno 

řekami Ostravicí a Lučinou, z jihu průmyslovou oblastí oceláren v sousedních Kunčicích. Kunčičky 

v dnešní době obývá necelých 1800 obyvatel a správou spadají jako samostatné katastrální území 

pod městský obvod Slezská Ostrava. Území je komplexně izolované od okolní struktury města 

průmyslem a dopravou, které k tomu z velké části přispívají a neumožňují tak většího rozrůstání 

tohoto celku. I kvůli tomu Kunčičky neprosperují a v posledních letech je zahlcuje expanze 

průmyslové výstavby doplňující prázdná místa v území. Z duchovního hlediska se zde nachází 

farní Kostel Sv. Antonína Paduánského z roku 1928 s přilehlou farou, který je jedním z malá 

stalých a orientačních bodů. Struktura sídel v okolí je sakrálními stavbami dobře pokrytá, a tak se 

do místní farnosti o 80 farnících soustředí většinou zdejší obyvatelé popř. obyvatelé přilehlých 

Kunčic, které kostelem nedisponují. Díky dobrému dopravnímu napojení se dá, i přes již 

zmíněnou izolaci lokality, očekávat dojíždění některých občanů do jiných farností, což platí i u 

Ostravy jako celku. Farnost je výjimečná umístěním ostatků Sv. Antonína z Padovy v místním 

kostele ale také pořádáním, dnes už tradičního hudebního festivalu Slezská Lilie. Také se 

angažuje do sociální problematiky lokality, kterou je práce s romskými spoluobčany a jejich 

integrací do chodu nejen farnosti, jenž je zde odhadem 800.  
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1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ  

 
První zmínka o Kunčičkách se datuje k roku 1380, kdy se jim říkalo Malé Kunčice. Až do počátku   

1. pol. 19.stol. se jednalo o zemědělskou obec na východě dnešního katastrálního území, 

ohraničenou řekou a polnostmi. Tehdejší obec byla uspořádána kolem komunikace vedoucí od 

zámku na dnešním území sousedních Kunčic.  

Velkou změnou a milníkem byl začátek těžby uhlí na přelomu 19. a 20. století. Toto podmínilo 

stavbu nových potřebných budov občanské vybavenosti. I z toho důvodu, se mezi lety 1900 -1910 

zvětšil počet obyvatel o 4000, kteří zde z většiny přišli za prací. Těžební průmysl byl velkým 

impulsem pro další výstavbu a tak vznikly rozsáhlé hornické kolonie dřevěných, ale i cihelným 

domů, dnes známými jako Osada Míru na východ od areálu dolu. Kolem roku 1950 zde pro 

obyvatele vznikl dokonce park a zoologická zahrada, která byla později v rámci Ostravy 

přesunuta. Jižně od historického jádra obce začala expandovat výstavba rodinným domů, které 

tvoří dodnes největší obytnou část obce. 

Konec těžebního průmyslu v oblasti Kunčiček nastal po roce 1992. Většina obyvatel se tak 

přestěhovala a velká část dělnických kolonií zchátrala nebo je nahradily administrativní a 

průmyslové budovy. Cihelné dělnické domy jsou dnes obývány převážně romskou částí 

obyvatelstva. Přestože má oblast dobrou polohu i napojení, jsou zahušťovány spíše 

průmyslovými halami, než rodinnými domy. Dnes v této části městského obvodu Slezská Ostrava 

žije přibližně 1750 obyvatel a jejich sociální rozložení je spekulativní, jelikož se rok od roku mění 

podíl romské populace.  

 

1.3. DÍLČÍ ANALÝZY  

 

Dopravní napojení a vnitřní uliční síť  

Území je z dopravního hlediska dobře napojeno na automobilovou, vlakovou i městskou 

hromadnou dopravu, což je jeho výhodou. Konkrétně se jedná o napojení na hlavní dopravní tah 

napříč Ostravou-ulici Rudnou, téměř optimálně umístěnou vlakovou zastávku a dostatečné 

obsloužení i městskou hromadnou dopravou. Nevýhodou je velká dopravní zátěž a bariéra, 

kterou vytváří vůči okolním územním celkům.  

Síť ulic částečně definuje jednotlivé pole rastru, které jsou zde viditelné. Ten není u hranic území 

zcela dotvořen, čemuž brání také stávající průmyslová výstavba. Jednotlivé pole zmíněného rastru 

jsou z velké části nevyužity a v některých z nich domy nerespektují uliční ani stavební čáru. 

 

Hranice území  

Hranice Kunčiček je jasně ohraničena dopravou, průmyslem a přírodními podmínkami, které jej 

značně izolují a vytváří z něj samostatné území bez výraznějších vazeb na okolí. Dopravně jej 

určují převážně tepny Rudná a ze západu neméně frekventovaná Frýdecká. Další velkou bariérou 

je řeka Ostravice, která území odděluje od sousedních Vítkovic. Dále jej v růstu a propojení 

ovlivňují haldy dolů ze severu a uskupení železáren v Kunčicích jižně od něj. 
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Potenciální rozvoj  

Místo je limitované svými jasně danými hranicemi a tak nezbývá než zahušťovat tuto strukturu 

zevnitř. Možností nové obytné struktury se nabízí v rozšíření k řece, dále zastavení prázdných 

nebo částečně využitých míst uvnitř území, kde dříve stály dělnické kolonie, nové využití lokality 

po bývalé zoo vedle Osady Míru, nebo dotvoření potenciálního centra dění u kostela. Průmysl 

poté může expandovat a doplňovat východní část Kunčiček.  

 

Podíl průmyslu a obytných částí území  

Během posledních desítek let v Kunčičkách degraduje velký podíl průmyslových staveb. Zásadním 

neduhem území je podíl průmysl, ku obytné struktuře a veřejným stavbám. Ten je téměř 1:1, což 

značí problém do budoucna a zátěž pro území.  

 

Těžiště území  

Městská část má dvě přirozené centra dění. Jedním je okolí železniční zastávky, kolem které je 

situována velká část občanské vybavenosti. Druhým je řešené území kolem kostela s farou, 

v kterém se nachází hřbitov či hasičská zbrojnice.  

 

Občanská vybavenost  

Vybavenost se v území orientuje do dvou ohnisek dění a potvrzuje tak centra dění městské části. 

Kolem železnice se orientuje převážně sociální zázemí v podobě charity, armády spásy a také 

obchody s potravinami či knihovna. Druhým ohniskem je kostel s přilehlým hřbitovem, který je 

potenciálním místem pro sociální vazby nejen z duchovního hlediska. Mimo něj, fary a křesťanský 

sbor se zde nachází hasičská zbrojnice nebo bývalá budova školky. Z hlediska vzdělání se 

v Kunčičkách nachází jak základní škola mezi těmito centry dění, tak fungující mateřská škola, 

která je od nich naopak odříznutá. Sportovní vyžití-tenisové a fotbalové hřiště se nachází také 

mimo dění a to u jižní hranice katastru. Území obecně postrádá místo se zázemím pro 

volnočasové vyžití a kulturní akce.  

 

Kvality území  

I přes své velké nedostatky a limity mají Kunčičky své kvality. Těmi je například urbanisticky 

zajímavá a svébytná Osada Míru, jakožto část bývalé hornické čtvrti, v které dnes bydlí romská 

část obyvatelstva. Nejen duchovně důležitým místem v obci je bezesporu kostel s farou a 

hřbitovem. Mezi hodnotné budovy můžeme také zařadit budovu školy a dnešního diagnostického 

úřadu. Zajímavou a dnes postupně revitalizovanou částí je taktéž průmyslový areál dnes už 

nefungujícího dolu Alexander na severozápadě Kunčiček, jenž je dnes kulturní památkou. 
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2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY  

 
Předmětem řešení je lokalita okolí Kostela a fary v Kunčičkách, která vzešla z rozsáhlých analýz a 

syntéz v předdiplomním projektu. Nosnou část návrhu představuje nově navržená budova 

komunitního centra. Sousední kostel s farní budovou jsou rekonstruovány. Návrh pracuje 

s objekty rovnocenně a vytváří tak celiství obraz duchovního a obecního centra, jako jednoho 

z těžišť území a místa pro každodenní aktivity všech obyvatel. Komunitní centrum by mělo sloužit 

jak pro farnost, tak pro celou oblast Kunčiček , poskytovat širokou nabídku akcí a vyžití pro 

občany. Zároveň by měl komplex budov aktivovat mimo samotné místo i jeho okolí a přinést 

nový impuls ke společenskému dění v Kunčičkách. Komunitní centrum a zásahy do stávajících 

budov efektivně a přiměřeně využívají danou parcelu. Tyto nové zásahy by měly být v kontextu k 

místu přiměřené a respektující stávající vazby, na které navazují. 
Hlavním bodem stavebního programu komunitního centra je multifunkční sál pro 150 osob 

propojitelný s klubovnou či kavárnou. Sál slouží především příležitostným společenským a 

sportovním akcím pro širokou veřejnost. Klubovna-kavárna by v principu fungovala obdobně jako 

sál a mohla by být využívána farníky, místními spolky, nebo pronajímána obyvateli pro oslavy a 

akce stejně jako sál. Druhou částí náplně budovy jsou prostory pro volnočasové aktivity. Jde o dvě 

učebny určené pro výuku a hudební vzdělání a variabilní místnost sloužící pro výtvarné aktivity a 

řemeslné práce. Tyto místnosti by měly sloužit především mládeži, ale není vyloučené, že by zde 

mohla pod správcovskou organizací fungovat např. chráněná dílna. Hudební či výtvarné vzdělání 

by mohli obstarávat docházející učitelé. Ke všem provozům je přiřazeno odpovídající hygienické a 

technické zázemí. Správa objektu by fungovala pod záštitou jedné z dobročinných organizací, 

které v okolí fungují a poskytují sociální služby. Pro tyto osoby se počítá s prostorem pro 

administrativní a sociální činnost v samotném objektu centra. Součástí komplexu by mělo být 

venkovní víceúčelové sportoviště pro volnočasové vyžití. K němu se počítá se zázemím s šatnou, 

hygienou a skladem. 

Provozy a zvolené technologie by měly respektovat specifickou sociální strukturu v oblasti a 

zároveň ekonomický a komunitní aspekt možného podílu na výstavbě. 

Stávající kostel dále slouží jako sakrální prostor pro místní komunitu věřících i návštěvníky 

z širokého okolí. U kostela jde o zlepšení komfortu a přizpůsobení dnešnímu směřování 

rekonstrukce duchovních staveb. Nově je vytvořena místnost pro zpověď, matky s dětmi a 

hygienické zázemí včetně úpravy samotného liturgického prostoru. Další úpravy jsou provozního 

charakteru a to-vytvoření nového jižního vstupu směrem na jih ke hřbitovu, průchod mezi věží a 

kostelem a nové přímé propojení hlavního prostoru lodi s kůrem.  

Farní budově návrh zachovává stávající funkci správy farnosti a bydliště faráře. Ty rozšiřuje o 

novou potřebnou kapli pro 30 osob. Dále návrh počítá s obnovením a přidáním dočasných 

ubytovacích kapacit pro příležitostné využití např. mládež, skaut, poutníci, pracovníci nebo jiní 

hosté.  
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3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ   
 

Řešené území se nachází ve východní, historicky mladší části Kunčiček oddělenou Vratimovskou 

ulicí. Rovinatý pozemek je situován na okraji zástavby rodinných domů, které k němu 

bezprostředně přiléhají ze severní strany. Z východu je pozemek ohraničen areálem hasičského 

záchranného sboru a bývalé mateřské školy. Z jihu pak hřbitovem se vzrostlými stromy a hlavním 

vstupem z ulice Vratimovské, ohraničující území ze západu.  

Dnes je na pozemku situován kostel s přilehlou farou v soukromé zahradě. Podél západní hranice 

řešeného území se nachází vzrostlé stromy, které dříve patrně tvořili alej při hlavní komunikaci. 

Další vzrostlé stromy jsou na jižní a východní straně kostela. Nezastavěná plocha území je dnes 

nevyužita a slouží tak jako rozptylová plocha při příležitostném konání kulturních akcí. Stávající 

stav oblasti kolem kostela neodpovídá důstojnosti místa, kde kostel s farou, sousední hasičskou 

zbrojnicí a hřbitovem tvoří těžiště nejen duchovního ale i společensko-kulturního dění v oblasti. 

Návrh se snaží využít potenciál místa a pracuje se skrytými vazbami na okolí. Tyto vazby se snaží 

znovu aktivovat a vtáhnout do děje. 

Ke stávající budově kostela, těžišti duchovního dění, a fary jako duchovní správy je navržen třetí 

solitérní objekt komunitní centrum, jakožto těžiště společenského-komunitního života. Každá 

z těchto solitérních staveb má svou roli a jejich vzájemné vazby a návaznost prostor vytváří celek-

komplex. Kolem kostela je vytvořeno zpevněné dlážděné plato, které vyzdvihuje jeho význam a 

hodnotu jako jednoho z mála stálých a zároveň orientačních bodů v území. Plato vybízí a 

podmiňuje k dění okolo něj a jeho realizace by byla prvním zásahem do území. K této ploše je 

přisazena budova stávající zvětšené fary v zahradě-sadu, obehnaná zeleným plotem naznačující 

rozdílnou míru soukromí. Komunitní centrum, jako třetí objekt, je do plata pomyslně zasunut 

hlavním vstupem a zasahuje tak do dění jako další prvek. Dům se snaží být přiměřený měřítkem i 

typologií v návaznosti na okolní zástavbu rodinných a bytových domů. Zároveň je stejně jako 

kostel s farou uzavřen do sebe, koncentruje vnitřní dění a nechává větší prostor pro venkovní 

aktivity vazby těchto prostranství. Zásadním momentem je odsunutí tohoto objektu do zadní 

částí území, což pomáhá v dalších krocích aktivovat pozemek jako celek i s jeho okolím. Zároveň 

svou upozaděnou pozicí, ve směru od hlavní komunikace, orientuje velkou část dění do dnes 

nevyužitého prostoru za kostelem. 

Dalším krokem je napojení budov s platem na okolí a to přiměřeným způsobem ve vhodných 

místech, čímž se stanou okolní ulice součástí děje. Hlavní napojení je v rozích pozemku u 

komunikace při ulici Vratimovské, kde se předpokládá hlavní příchod návštěvníků z okolí a MHD. 

Ze severu vznikl dvůr s parkováním, přes který se návštěvník dostane ke druhému vstupu do 

komunitního centra. Zároveň má odsud objekt zajištěnou nejen adresu, ale i zásobování a přímý 

přístup pro techniku a další servis. Při severní ulici Třebízského je taktéž  navrženo parkování, 

primárně určené pro návštěvníky k.c.. Toto je opticky odděleno zdí od sportoviště, která je 

ukončena objektem sportovního zázemí na hranici pozemku jako součást tohoto oplocení. Z jihu 

je pak vytvořeno nové lineární napojení na stávající hřbitov se dvěmi patrnými osami a nově 

navržený vstup s přímou vazbou na něj. 
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Takto napojené a zprůchodněné území pomáhá zatahovat do děje účastníky z okolních ulic a 

vytváří nové vazby na okolí. Součástí je přizpůsobení těmto návaznostem a vhodné orientování 

stávajících i nových vstupů do objektů. Důležitým je i perforace krčku mezi věží a kostelem, 

směřující návštěvníka k jižní slunné straně a zákostelí odcloněného od hlavní komunikace.  

Dalším krokem je doplnění a optimalizace stávající zeleně na pozemku. Zásadní je obnovení aleje 

při ulici Vratimovská, která slouží jako filtr od této komunikace. Dalším prvkem je háj stromů na 

jižní straně od kostela vytvářející místo k odpočinku u nového jižního vstupu. Samotná fara je 

nově obehnána ovocnými stromy jako farní sad. Jedním z prvků je místo pro vánoční strom, či 

májku severně od kostela, vytvářející protipól kostelní věži. V neposlední řadě je navržen uměle 

vytvořený terénní val mezi sportovištěm a rozptylovou loukou za kostelem. Ten slouží jako 

oboustranné přírodní hlediště  pro sportovní aktivity a kulturní akce, kterýmu budou stínit 

stávající vzrostlé stromy za kostelem. 

Jednotlivé zmíněné fragmenty pomáhají společně vytvářet celek s množstvím nových venkovních 

prostor, z nichž má každý rozdílnou úlohu, charakter, měřítko a využití.   

 

 

4. ARCHITEKTONICKÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ   
 

4.1. KOMUNITNÍ CENTRUM A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ  

 

Objekt komunitního centra je jednoduchá dvoupodlažní hmota na půdorysu čtverce 

s rovnoměrnou orientací na všechny své strany. Dům svojí formou koncentruje veškeré dění do 

této kompaktní hmoty a stává se tak místem a těžištěm volnočasového a společenského dění 

Kunčiček. Dům nerozdělující, ale spojující. Mimo toto je zde i ekonomický a provozní přesah 

účelné formy stavby, která může s minimálními nároky podpořit a zatraktivnit život v dané 

oblasti. Objekt má působit tradičně až klasicky. Je dobře zapamatovatelný-identický, ovšem 

neprvoplánový a solidní tak, aby odolal trendům doby. Dům je perforován ve 2 místech obou 

podlaží. V přízemí jsou takto zvýrazněny kryté vstupy a ve druhém podlaží terasy napojené na 

frekventované vnitřní prostory. Zvolený tvar valbové střechy respektuje okolní typologii a měřítko 

domů, stejně jako samotný objekt. 

Materiál skládaných pohledových tvárnic je zvolen tak, aby odpovídal funkci, nárokům na provoz i 

charakteru místa a oblasti Ostravska. Betonové tvárnice jsou v návrhu různorodě využívány ve 

prospěch zvolené formy.  Je použito dvou barev finálního nástřiku. Převažující cihlový odstín je v 

místě návaznosti otvorů, nebo perforací hmoty nahrazen šedým, odkrývající pravou podstatu 

stavby. Dalším příkladem práce s materiálem je odskočení tvárnic vytvářejících drobné římsy 

podtrhující okenní otvory s parapetem, nebo ukončující dům v jeho závěru. Materiál se promítá i 

do interiéru, kde je z provozních a funkčních důvodů kombinován s dalšími materiály na něj 

navazující. Vnitřní prostory jsou navrženy s přiměřeností k jejich funkci a využití. Srdce domu je 

mimo sál centrální dvoupodlažní hala, do které ústí jednotlivé místnosti a očekává se zde největší 

frekvence provozu. Hala je opticky propojena skrze kruhový otvor ve stropě sloužící také jako 

pobytová síť v jejím druhém podlaží. Její prosvětlení zajišťuje řada střešních oken při hřebeni.  
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Zvolené materiály vnitřních prostor jsou voleny účelně a přiměřeně k jednotlivým prostorům a 

nákladům na ně. Měli by působit surovým, ale hravým dojmem. Dominantním materiálem jsou 

betonové pohledové tvárnice v šedém odstínu navazující na exteriér. Ty jsou doplněny 

neutrálními šedými rámy výplní otvorů a interiérových dveří. Podlaha je zvolena jako cementová 

stěrka v béžovém odstínu v návaznosti na materiál zdiva. Výrazným materiálem jsou 

dřevovláknité akustické desky podhledu v bílém odstínu s viditelnou strukturou podtrhující 

surovost zvolených materiálů. Totožné se dá říci o dřevěných obložením a vestavěném nábytku, u 

kterého taktéž převládá struktura materiálu s kresbou dřeva. Obklady slouží stejně jako podhled 

akusticky a svým přírodním povrchem změkčují interiér. Doplňujícími materiály jsou 

cementotřískové desky jako podhledy u vstupních otvorů a ocelové pororošty na terasách. 

Posledním použitým materiálem jsou provazové bezpečnostní sítě jako výplň zábradlí 

v kombinaci s tmavými kovovými madly. Síť je taktéž použita pro pobytovou výplň otvoru v herně 

a slouží tak jako rozšíření její pobytové plochy. Osvětlení vnitřních prostor je voleno jako 

přisazené bodové či lineární podle potřeby tak aby pocitově nesnižovalo výšku místností. 

 

Objekt sportovního zázemí umístěný na hranici pozemku, je navržen jako jednopodlažní stavba, u 

které převažuje funkce nad formou. I z toho důvodu je zakomponována do severního plného 

oplocení, které vytváří optickou bariéru mezi parkovištěm a sportovištěm. Samotný objekt 

oplocení ukončuje v severovýchodním rohu pozemku, čímž mu dává přidanou hodnotu. Stejně 

jako u objektu k.c. jsou zde použity pohledové tvárnice, tentokrát čistě v šedém odstínu.  Střecha 

objektu je odlišena svým materiálem a umocňuje tak celistvost a propojení samotného oplocení 

se zdmi objektu. Okenní otvory jsou voleny jako pásová při horním líci zdiva, tak aby byla účelná a 

zároveň v souladu s předchozí myšlenkou sjednocení tohoto celku.  

 

4.2. KOSTEL A FARA 

 
Hlavním cílem při rekonstrukci budov kostela a fary je navázání na jejich hodnoty, pozvednutí 

kvalit a očištění od nepatřičných a nepřiměřených nánosů. 

 

Rekonstrukce kostela doznala hlavní změny v jeho vstupech a interiéru. Na první pohled je 

hlavním zásahem zvětšení vstupního kamenného portálu s velkoformátovou výplní-vitráží, 

připomínající symbol kříže. Zvětšený portál více odpovídá funkci a měřítku stavby více než ten 

původní, zároveň zvýrazňuje a poukazuje na důležitost stavby. Další dva vstupy do kostela na něj 

svým ztvárněním logicky navazují a jsou taktéž ohraničeny kamennými portály. V interiéru kostela 

je navrženo předělení hlavní lodi s nově vzniklým prostorným zádveřím-halou. Do té je vsazeno 

kruhové schodiště na kůr a jeho negativ v podobě apsidového vstupu do protilehlých místností. 

Uspořádání liturgického prostoru navazuje, i přes svou konzervativnost, na jeho formu a 

podélnou orientaci. Zároveň odpovídá dnešní liturgii, která se změnila druhým vatikánským 

koncilem a to hlavně v otočení děje liturgie k věřícím. Výrazným prvkem je dřevěné obložení 

tmavého odstínu obíhající po obvodu kostelní lodi. Obklad snižuje výšku prostoru a zlepšuje 

akustické a izolační vlastnosti. Obložení taktéž sjednocuje vstupy, které jsou do něj 

zakomponovány. V místě předělení sálu a vstupní haly je opláštění perforováno kruhovými okny 

od schodiště a místnosti pro děti. Výšku liturgického prostoru snižuji zavěšená světla. Další 

osvětlení je schováno za ohybem již zmíněného dřevěného obkladu po obvodu vytvářející římsu. 
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Liturgické předměty symbolicky vychází z kruhové podstavy, ke které se mění jejich vztah a 

velikost podle potřeby. Materiál předmětů je řešen ve světlém kameni jako kontrast k tmavým 

dřevěným prvkům mobiliáře a obložení stěn. Návrh počítá se zásahy do fasády kostela v podobě 

bílé plastické omítky, kamenných prvků-schodišť, portálů a soklu. Taktéž je do budoucna 

uvažováno s novými kovovými výplněmi, oplechováním a plechovou falcovou krytinou ve světle 

šedých odstínech. 

 

Fara doznala změn v proporci a to zvětšením o její další modul utvářející taktéž rytmus stávajících 

oken, na který navazuji. Potřebným zvětšením došlo nejen k dosažení místa pro další prostory, 

ale i zvětšením proporcí na důstojnější objekt, více poukazující na jeho funkci. Návrh se snaží 

vyzdvihnout původnost domu a zvýrazňuje tak sokl, římsy i výškové členění plasticitou fasády. 

Toto se odehrává v rámci fasády jejím odskočením, nutou rozdělující štít nebo podtržením oken 

kamennými parapety. Projekt počítá s novou strukturovanou omítkou bílé barvy, výplněmi oken a 

soklem v béžovém odstínu. Stejně jako u kostela či k.c., je zde uvažována nová světle šedá 

plechová krytina. Výrazným prvkem je přidaný kubus závětří v cihlovém odstínu, zvýrazňující 

vstup a odlišující se od původního domu jako přidaný prvek. 

 

4.3. EXTERIÉR 
 

Venkovní prostranství jsou určovány solitérními domy. Návrh se snaží koncentrovat dění na plato 

okolo kostela a přesunout ho tak dál od hlavní komunikace. Plato je ústředním prvkem 

venkovních prostor, čemuž odpovídá jeho solidní provedení z kamenné dlažby a lemování po 

jeho obvodu.  V něm jsou zvýrazněné body pro koncentraci dění rozdílným povrchem dlažby. 

Další zvolené materiály jsou voleny účelně a přiměřeně ke svému účelu, frekvenci pohybu a 

funkci. Méně podstatné a propojující plochy jsou tvořeny velkoformátovou dlažbou. Lineární 

propojení chodníky je naopak z litého betonu. Parkovací stání jsou navrženy při okrajích pozemku 

ze zatravňovacích tvárnic pro optické zmenšení dlážděných ploch, návaznost na zeleň a snadnější 

vsakování. Bodově jsou dále použity mlatové plochy u vsaku stromů v dlažbě a také doplňující 

záhony s trvalkami a travinami.  

 

 

5. FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  
 

5.1. KOMUNITNÍ CENTRUM A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
 

Objekt komunitního centra je principielně rozdělen do dvou provozů. V 1.NP se jedná o 

společenské, obecní centrum, ve 2.NP o volnočasové a sociální zázemí. Dispozice objektu vychází 

z rastru, odpovídající skladebnosti materiálu a prostorovým požadavkům na jednotlivé vnitřní 

prostory. Do objektu se dá vstupovat dvěma vstupy podle druhu příležitosti a cílu návštěvníka. 

Severní vstup je primárně určen pro volnočasové centrum ve druhém podlaží, naopak jižní vstup 

pro společenské akce. Pro ně je navržen multifunkční obecní sál s kapacitou až 150 osob. 

Jeho výškou přes dvě podlaží mu dovoluje optické propojení s provozem ve 2.NP. Sál je možno 

rozšířit přes vstupní foyer s příležitostnou kavárnou-klubovnou. Ta může sloužit i samostatně pro 

místní spolky, farníky nebo jako pronajímatelný prostor pro menší oslavy. Oba prostory jsou 
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logicky orientovány tak, aby mohlo dojít k jejich rozšíření a propojení i do exteriéru směrem 

k zákostelí nebo sportovišti. Srdcem domu je čtvercová hala, kde se setkávají jak uživatelé, tak i 

jednotlivé provozy. Tento prostor je navržen jako dvoupodlažní místnost se schodištěm a 

otvorem ve stropě sloužící jako její  součást díky vložené pobytové síti. Na halu je bezprostředně 

napojen severní vstup, který je provozně kontrolován vedením s přímým vstupem se zádveří. 

Dále je odsud přístupné hygienické zázemí pro kavárnu a sál, za kterým je skryté technické a 

skladovací zázemí. Ve 2.NP jsou z herny přístupné prostory pro volnočasové vyžití. Ty by funkčně 

zajišťovala dobročinná organizace starající se o chod celého objektu. Na jih jsou umístěny dvě 

třídy pro vzdělání a výuku. Na sever výtvarné a řemeslné prostory, denní místnost a hygienické 

zázemí tohoto podlaží. Výtvarná dílna a herna jsou navíc propojeny se zastřešenými terasami 

propojující exteriér s interiérem. Jednopodlažní objekt sportovního zázemí slouží pro příležitostné 

využití při nárazových akcích. Je vybaven šatnou s přidruženým hygienickým a technickým 

zázemím. Navržen je zde sklad a bezbariérové wc přímo přístupné z venkovního prostoru, 

sloužící pro sportovní i kulturní potřeby.   

 

5.2. KOSTEL A FARA  

 

Hlavním vstupem do kostela se návštěvník dostane z jeho předprostoru do nově vzniklé vstupní 

haly. Ta slouží jako přechodový prvek mezi exteriérem a samotným liturgickým prostorem. Odtud 

je přístup do navržených místností pro matky s dětmi, zpověď a hygienického zázemí. V hale je 

taktéž umístěno točité schodiště jako nové přímé propojení s kůrem. Dřívější průchod na kůr přes 

kostelní věž je zachován, ale je uvažováno jeho menší využití. Díky tomuto byla umožněna již 

zmíněná perforace krčku mezi věží a kostelem pro lepší průchodnost plata. Hlavní liturgický 

prostor je přístupný z haly nebo novým jižním vstupem orientován k háji stromů a hřbitovu. Ten 

by sloužil převážně v létě a mohl by se stát využívanou alternativou hlavního vstupu. Uspořádání 

liturgického prostoru respektuje součastné pravidla i samotný prostor, ve kterém jsou jednotlivé 

liturgické a mobiliářové prvky navrženy v jeho souladu. Po příchodu do kostela míjí návštěvník 

kropenku umístěnou na střed obou vstupů s dostatečným prostorem okolo ní. Lavice jsou 

směřovány kolmo k presbytáři a jejich rytmus je přerušen na úrovni jižního vstupu křtitelnicí 

poukazující na stálou přítomnost křtu a jeho důležitost ve společenství. Presbytář kostela v apsidě 

je zvětšen směrem k věřícím pro lepší kontakt a přítomnost v modlitbě. Na něm jsou umístěny 

veškeré liturgické náležitosti. Obětní stůl v jeho těžišti, ambon pro čtení na jeho hran, sedes pro 

kněze a oltář se svatostánkem opticky uzavírající tento prostor. Z presbytáře jsou přístupné 

místnosti zkušebny (sklad) a sakristie v závěru kostela. 

Stávající budova fary doznala vyjma zvětšení hmoty hlavního objemu a vstupu drobných 

stavebních a dispozičních úprav. Provoz farní budovy se dá rozdělit do dvou celků a to správu 

farnosti-poloveřejnou část v 1.NP a ubytovací-soukromou část ve 2.NP. Přes nové závětří 

umístěné u stávajícího vstupu do objektu, se návštěvník dostane do zvýšeného 1.NP. Zde se 

nachází administrativa farnosti v podobě kanceláře faráře propojené s rekonstruovaným bytem 

s oddělenou jídelnou pro pohoštění hostů. Součástí tohoto podlaží je nově vzniklá kaple pro 30 

osob, určená pro adoraci a všední mše. Ve 2.NP se nacházejí tři ubytovací jednotky pro 

příležitostné přespání hostů.  Objekt je podsklepený a nachází se zde skladovací prostory. Pod 

nově přidaným modulem s kaplí je v suterénu situována kotelna a dílna. 
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6. KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ   

 

6.1. KOMUNITNÍ CENTRUM A SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ  
 

Objekt komunitního centra je založen na žb základové desce o tl.150mm a základových pasech, 

které roznášejí zatížení do zeminy. Pro nosné svislé konstrukce jsou použity betonové tvárnice 

s integrovanou tepelnou izolací o tl. 400 a 300mm, které slouží také jako ztužující zdivo. Lokálně 

jsou tyto tvárnice prolévané betonovou směsí pro zvýšení tuhosti konstrukce. Objekt je řádně 

hydroizolačně a tepelně zaizolován. Nenosné konstrukce-příčky jsou taktéž provedeny ze 

skládaného betonového zdiva, nad otvory v příčkách jsou použity systémové betonové překlady. 

Vodorovná nosná konstrukce mezi podlažími je žb monolitická deska o tl.200mm. Stropní deska 

tvoří v místě podpor a otvorů žb věnec a průvlak zároveň. Zastřešení objektu je řešeno valbovou 

konstrukcí dřevěného krovu v principu dvou typických pultových vazníků uložených na obvodové 

a střední nosné stěně na rozpětí 10,5m. Stěny jsou ztuženy žb monolitickým věncem, který stejně 

jako v 1.NP tvoří průvlak nad stavebními otvory. K hlavním vazníkům jsou skrze ty nárožní, 

napojeny kratší vazníky v druhém směru konstrukce. Tuhost konstrukce zajišťují diagonální 

ztužidla ve dvou polích pultových vazníků a také záklop z prken jako podklad pro krytinu. 

Nášlapnou vrstvu podlah tvoří cementová stěrka, podhledy akustické dřevovláknité desky. 

Venkovní výplně otvorů jsou řešeny jako hliníkové okna, dveře, v interiéru potom jako ocelové 

zárubně s výplní. Výtah v objektu je hydraulický se spodním dojezdem-vanou. 

Objekt sportovního zázemí je řešený stejnými technologiemi a materiálovým řešením jako objekt 

k.c.. Výjimkou je odlišná střešní konstrukce v podobě zastřešení plochou jednoplášťovou střechou 

s hydroizolační fólii při horním líci zatíženou kačírkem. Konstrukce je tvořena monolit žb deskou o 

tl. 180mm, v které jsou perforovány otvory pro dva střešní světlovody.  

 

Požárně bezpečnostní řešení  

Schéma požární bezpečnosti ukazuje princip rozdělení objektu do dvou požárních úseků. První a 

zároveň převažující požární úsek obsahuje všechny místnosti v objektu včetně schodišťové haly-

herny, která tvoří vloženou nechráněnou únikovou cestu, jenž je součástí tohoto požárního 

úseku. Druhým požárním úsekem je místnost kotelny v 1.NP. Výplně otvorů mezi p.ú. jsou 

protipožární. 

 

Větrání/klimatizace  

V jednotlivých místnostech je z velké části zajištěna výměna vzduchu přirozeným způsobem 

okenními otvory. V hygienických místnostech je využíváno podtlakového větrání ventilátory v 

kombinaci s infiltrací z okolních místností. Ve společenském sálem je kvůli jeho kapacitě zajištěna 

výměna vzduchu VZT jednotkou, umístěnou v samostatné místnosti. Jednotka je napojena k 

jednomu z kondenzačních kotlů, jako zdroji tepla. Distribuce čerstvého vzduchu probíhá z čelní 

stěny sálu a jeho odvod je zajištěn při stropu.  
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Vytápění 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu je druhý plynový kondenzační kotel (se zásobníkem tuv), na 

který jsou napojena desková otopná tělesa s regulací, jako optimální varianta k převažujícímu 

nárazovému provozu. Multifunkční sál je temperován VZT jednotkou, v kombinaci s podlahovými 

konvektory, které jsou použity i v ostatních místnostech pro stálou temperaci u velkých okenních 

otvorů. Oba kotle jsou napojeny na zděné komínové těleso.  

 

Akustika 

V objektu jsou použity zavěšené podhledy z akustických desek z dřevěné vlny-heraklit zlepšující 

akustiku vnitřních frekventovaných prostor. Dalším prvkem pohlcující hluk je dřevěný vestavěný 

nábytek a obložení schodiště nebo stěn sálu v úrovni pohybu osob. V budově jsou lokálně použity 

další měkké materiály v podobě stínících závěsů, které slouží také jako akustický prvek. 

 

6.2. KOSTEL A FARA  

 

Nové konstrukce a zásahy do objektů kostela a fary jsou řešeny přiměřeným způsobem. Návrh 

minimalizuje zásahy do nosných konstrukcí obou objektů a nevyžaduje tak složité a finančně 

náročné řešení. Výjimkou je perforování a rozšíření vstupů do kostela, kde bude konstrukce 

posílena ocelovými nosníky. Schodiště vložené do kůru využívá ve styčné ploše stávající průvlak. 

Perforace mezi věží a hmotou kostela spočívá z jedné strany pouhým vyjmutím výplně stavebního 

otvoru a z druhé zvětšením otvoru v nosné zdi, která bude patřičně zajištěna. Přístavba fary-

modul s kaplí-bude nesen samostatnou konstrukcí, která bude od stávajícího objektu řádně 

dilatována. Vložené nenosné stěny, příčky budou v těchto objektech vyzděny z keramických 

tvárnic. 

 

Požární řešení objektů zůstává stávající a neposuzuje se i díky ponechání jejích funkcí. Větrání je 

uvažováno u kostela i fary jako přirozené s lokálně vloženými ventilátory při hygien. zázemí. 

Vytápění farní budovy bude zajišťovat plynový kotel umístění v samostatné kotelně v suterénu 

domu. Na něj budou napojeny deskové otopné tělesa o velikosti a rozmístění podle potřeby 

daných prostor.  U kostela bude obnoveno stávající elektrické vytápění v místě lavic. 

V přidružených místnostech budou podle potřeby umístěny další lokální elektrická otopná tělesa. 

V hlavní lodi kostela jsou navrženy dřevné obklady stěn ve výšce pohybu uživatelů, které budou 

prostoru akusticky napomáhat a částečně pohlcovat odrážený zvuk. 
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PŘÍLOHY K TEXTU PRÁCE   
 
 
1) ESEJ / PŘEDSTAVA CENTRA V KUNČIČKÁCH  
 
Představa komunitního, v našem případě i farního centra, je zásadní věcí, která může ovlivnit 
fungování obce či části města. V Kunčičkách určitá snaha existuje pár let a minimálně myšlenky 
na tuto novou budovu jsou sice velmi konkrétní, na druhou stranu omezené jak programově, 
sociálně, tak finančně.  

Místo-fara a kostel.  Dobrý základ a historicky správná lokalita pro vytvoření nového obecního – 

farního komunitního centra, jako těžiště sociálně kulturního dění v obci.  Myslím si, že i přes malé 

ambice, nabízí místo více než se zdá a může tak ovlivnit kromě místních obyvatel i jejich život zde 

v Kunčičkách. Minimálně jde o výjimečnou příležitost pro nové podněty, snahy, sociální vazby a 

zážitky. To vše se může odehrávat právě zde a ro bez ohledu na věk, soc. postavení nebo vyznání. 

Kunčičky jsou na první pohled nezajímavou lokalitou, která nestojí za povšimnutí. Při bližším 

poznání je to ale velmi svébytná a historicky zajímavá, dnes už městská část Ostravy. Dříve se zde 

nacházela dokonce zoo a tehda vznikala i nová dělnická kolonie s obhospodařovanými 

zahrádkami, které kde kdo záviděl. Dnes jsou Kunčičky odříznutou částí, kde většinu tvoří sociálně 

vyloučená vrstva romské populace, což tuto oblast dělá velmi specifickou. I přes dobré zázemí se 

část romské komunity často střídá a nevytvoří si tak vztah k místu, nerespektují ho a je jim 

lhostejné, protože za čas odejdou. Poslední desetiletí je zde ovšem vidět a znát snaha a 

odhodlání se nesmířit s touto situací. Díky tomuto, se za určitých pravidel pomalu daří 

s některými romskými rodinami spolupracovat a zaintegrovat je do místní společnosti. Je dobré 

říci, že za tímto stojí velký kus práce jak místního faráře Darka tak dalších spolupracovníků. 

Odměnou a výsledkem je asi nejznámější akce v Kunčičkách s republikovým přesahem, na kterou 

se sjíždí k místnímu kostelu tisícovky nadšenců-festival Slezská Lilie. Druhý důvod proč dnes 

navštívit Kunčičky je čistě duchovní a to navštívení kostela s ostatky Sv. Antonína z Padovy. 

Bohužel, další důvod, by jsme asi hledali marně.  

Druhou částí obyvatelstva, je ta neromská. Ta se podle všeho spíše uzavírá na akcích pořádaných 

místními hasiči a tím pádem se stává neméně izolovanou. Myslím, že takové kulturní centrum je 

právě příležitostí toto změnit. Obyvatelé by se zde potkávali z různých důvodů, ale právě blízkost 

duchovního centra, je podle mě jedno z mála míst, které má na to nerozdělovat, ale spojovat. 

Možná si až naivně říkám, kde jinde než zde?... 

Zajímavým faktem ovšem zůstává i to, že se sociální vrstvy a jejich rozložení může velmi rychle 

změnit a podle všeho se už tak děje. Myslím, že i přesto, by mělo být toto místo svébytné, 

důstojné, identické, ale zároveň místo přiměřeného měřítka a funkce, které je chytře vyřešené. 

Centrum, kterého by si nejen obyvatelé vážili, ale byli by i patřičně pyšní, že mohou být jeho 

součástí. V neposlední řadě místo, které jim poskytne zázemí, vzdělání nebo zábavu a které 

předává zdejší historii a ctí tradice. Samotná nová stavba by ovšem měla být také finančně i 

sociálně udržitelná. 

Dovedu si docela dobře představit takový týden farního komunitního centra. Ten by začal nedělní 

mší, jako důležitou událostí v týdnu, po které farníci u kávy proberou co je nového. V pracovním 
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týdnu by bylo centrum přes den otevřené a v nejlepším případě by fungovalo od rána do večera. 

Toto by zaručovala správně zvolené funkce a variabilita centra. Samozřejmostí by bylo zázemí pro 

farníky, ať už na faře, nebo přímo v centru, kde by se odehrávala výuka náboženství, přípravy a 

další příležitosti spojené s farním životem. Možnosti vyžití by zde fungovaly i nezávisle na farnosti, 

a tak zde mohly probíhat zájmové kroužky pro děti a mladistvé počínaje rukodělnými a 

vzdělávacími, konče možností sportů, které by probíhaly přímo u centra nebo v něm. Nedílnou 

součástí a jádrem takového centra by byl společenský multifunkční sál propojený s exteriérem. 

V něm by se mohly konat například oslavy, pohybové aktivity, představení, koncerty nebo i plesy. 

Menší sál by mohl poskytnout zázemí místním spolkům, skautům, jako zkušebna hudební 

skupiny nebo scholy, či prostor pro pořádání menších aktivit a sešlostí. Zároveň by v létě u centra 

existovala možnost sportovního vyžití a následného posezení u dobrého jídla a pití při kavárně. 

Ta by byla celoročně k dispozici pro pravidelná setkávání všech skupin obyvatel-seniorů, rodičů 

čekajících na děti v kroužcích, neformální posezení nebo cílených oslav. Zároveň by fungovala 

jako zázemí při větších akcích jako je například místní festival. Zároveň by zde byly prostory pro 

ubytování hostů a učínkujících. 

Jsem přesvědčen, že posílením a oživením právě tohoto místa, se můžou Kunčičky znovu 

nadechnout a začít žít, tak jako kdysi. Ostravané by už nemuseli jenom projíždět Rudnou, aniž by 

se dostaly do jejich centra dění, ale můžou se stát dokonce cílem, protože mají co nabídnout. 

Tomáš Javorský, únor 2018 
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2) OBRAZ 

Představa místa / momentu / charakteru / nálady 
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3) MYŠLENKOVÁ MAPA 

 

Zjednodušená-myšlenková mapa ukazuje vztahy řešeného pozemku na okolí. 

Ukazují se v ní stávající i možné vazby, problémy, příležitosti a nedostatky území. 
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4) STAVEBNÍ PROGRAM 

 

A) KOMUNITNÍ CENTRUM V KUNČIČKÁCH 

 

1) REPREZENTATIVNÍ, OBECNÍ ČÁST A SPRÁVA OBJEKTU 

 

SPOLEČENSKÝ SÁL (100-150os.) 

- možnost propojení s klubovnou/kavárnou 

-obecní, komunitní a zároveň využití v rámci charity pro aktivity 

- pohybové kroužky, cvičení, oslavy, svatba, křest, koncerty, představení, zábavy, plesy aj. 

-šatna, odložení věcí u větších akcí při vstupu 

KLUBOVNA / KAVÁRNA 

- příležitostný provoz 

- možnost propojení s velkým sálem 

- menší oslavy, spolková místnost, mateřské centrum apod.. 

- hygienické zázemí společné se sálem 

- skladovací zázemí 

SPRÁVA OBJEKTU 

-uvažováno vedení charitou 

- místo pro administrativu a správu domu 

-vlastní hygienické zázemí 

 

2) ČÁST SOC. ZÁZEMÍ A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 

 

UČEBNY, DÍLNY, HUDEBNY 

-místnosti a prostory pro volnočasové vyžití, kroužky a aktivity 

-možnost variability, volnosti i uzavřenosti, nárazového a kontrolovatelného provozu 

- učebna-vzdělání, doučování, sociální činnost 

-hudební třída-zkušebna-kapela, schola, výuka na hudební nástroje, apod. 

-dílna-tvořivé činnosti, rukodělné práce, možnost chráněných dílen, výtvarných kroužků, 

keramika-pec 

-denní místnost pro příležitostní ohřev jídla, pohovor, hru… 

(-správa domu při vstupu v 1.NP) 

HERNA 

-nezávislý prostor pro hru a komunikaci 

DENNÍ MÍSTNOST 

- pro příležitostní ohřev jídla, pohovor, hru… 

 

3) OSTATNÍ PROSTORY 

 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 

-hygienické zázemí pro obecní i volnočasovou část 

SKLADOVACÍ PROSTORY 

-možnost skladování u potřebných prostor, úklidové místnosti 
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TECHNICKÉ PROSTORY  

-prostory pro technické zařízení obstarávající chod objektu 

SPORTOVIŠTĚ, ZAHRADA, HŘIŠTĚ, ZÁZEMÍ 

- možnost venkovního sportovního vyžití a aktivit při komunitním centru 

- přidružené zázemí pro nárazové sportovní akce při K.C.-šatna, hygiena  a sklad 

PARKOVIŠTĚ 

-parkoviště pro komunitní centrum i farnost-kostel 

B) REKONSTRUKCE FARY 

1) REPREZENTATIVNÍ ČÁST A SPRÁVA FARNOSTI 

 

KAPLE 

-nová kaple pro cca 30osob pro adoraci a malé mše v týdnu 

KANCELÁŘ-SPRÁVA FARNOSTI 

-administrativní činnost farnosti-přímé napojení na byt faráře 

BYT FARÁŘE 

-obývací pokoj s kuchyní se stolováním pro více osob-hostů 

-oddělená hygiena a ložnice faráře 

 

2) UBYTOVACÍ, HOSTOVSKÁ ČÁST 

 

HOSTOVSKÝ POKOJ 

-pokoj s hygienou pro příležitostné přespání hosta 

POKOJ PRO ZAMĚSTNANCE 

-pokoj pro případné přespání a pobyt zaměstnance charity popř. jáhna 

BYT PRO HOSTY 

- byt pro příležitostní přespání více osob-např. skauti, poutníci, hudeb skupina apod… 

-kuchyň se stolováním, ložnice a hygienické zázemí 

 

C) REKONSTRUKCE KOSTELA 

 

-obměna a rekonstrukce hlavního liturgického prostoru a předmětů s ním spjatým 

-přehodnocení stávající kaple-(přesun na faru) 

-prostory pro matky s dětmi, zpovědní místnost, toaleta, nové schodiště na kůr 
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5) REFERENČNÍ PŘÍKLAD ZVOLENÉHO MATERIÁLU 
 

Betonové tvárnice 
S ohledem na více faktorů konstrukce jsem si zvolil betonové pohledové tvárnice s vloženou 

tepelnou izolací (2v1). Tvárnice mimo jednoduchost této jednoplášťové konstrukce evokují pro 

Ostravu typickou skladebnost, odkaz cihly v levnější, kompaktnější a uživatelsky ekonomičtější 

variantě. Zároveň zapadají charakterem a vlastnostmi do ideologie stavby a prvotních požadavků. 

Mimo cenu (kolem 1000Kč/m2) jsou výhodou dobré tepelné-(U=20 W/m2·K) i zvukové vlastnosti-

(53dB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U nás v ČR nabízí tento systém firma Livetherm, která nabízí široký sortiment těchto tvarovek 

s izolací v různých šířkách od 70 do 400mm, od klasických tvarovek, přes rohové, příčkové, 

překladové prvky. Systém se maltuje pouze v ložné spáře, což urychluje zdění. Veškerý sortiment 

je přizpůsoben vysokým požadavkům na pohledové zdivo. Z tohoto důvodu je možno ponechat 

stěny bez omítky a tvárnice tak mohou zůstat pohledové jak z interiéru, tak z exteriéru. Pro návrh 

pohledových konstrukcí má navíc firma připraveno řadu doplňkových řešení v oblasti parapetů, 

ostění atd.  

Finální povrch je dobré ošetřit fasádním bezbarvým nátěrem-penetrací, která zabrání vlhnutí 

pohledové strany tvarovek a tím pádem neestetičnosti a špatné jednoty finálního vzhledu fasády. 

Spárování zdiva, především u vnějších povrchů, provádíme spárovacím přípravkem a následně 

povrch ošetříme hydrofobním čirým nebo barevně tónovaným nástřikem dle situace a 

individuálních požadavků. Popř. je omezená možnost vyrobit přímo barevné tvarovky dle 

výrobce. Průhledný nástřik pro změnu ponechá více industriální, surový charakter stavby. 

 

Příklady staveb z pohledových tvárnic 

 

Rodinný dům Průhonice / ČR 

Architekt: Ing. arch. Michal Havelka 

Lokace: Průhonice 

Rok: 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.01 
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Domy v Mlze / ČR 

Architekti: studio Raketoplán 
Rok: 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Valouch / ČR 
Architekti: studio ov-a 
Lokace: Praha 
Rok: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAASMUNSTER HOUSE/ BEL 
Architekti: ONNO architectur 
Rok: 2014 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obr.02 

Obr.03 

Obr.04 
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Příklady použití interiérových bezpečnostních sítí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.05 

Obr.06 
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Obr.09 

Obr.07 Obr.08 



ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je komplexní architektonická studie duchovního                
a komunitního centra. Návrh ukazuje možnou cestu ztvárnění takového centra při 
respektování stávajících budov, které jsou doplněny solitérem komunitního domu. 
Řešení diplomové práce spočívá ve specifické úloze budov v celku a různorodosti 
okolních venkovních prostranství. Důraz byl kladen na vazby mezi objekty na 
pozemku i mimo něj. Stavba komunitního centra oživuje řešené území, reaguje na 
kontext a charakter místa a zároveň vytváří nové vazby na své okolí. 
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