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ABSTRAKT  
Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu 
s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019.  Základním motivem pro návrh bylo 
vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na dobu požáru a 
zároveň bude odrážet jednotu společnosti, která se semkla a přispěla na její 
opravu.  
 
Primárním krokem celé rekonstrukce je určit přiměřený způsob obnovy a vytvořit 
její etické hranice. Největší část pozornosti je tak věnována střeše a sanktusníku 
katedrály.  
Z hlediska zachování úcty ke středověkým stavitelům, kteří zasvětili celé své životy 
tomuto velkolepému dílu, venkovní obnovená část si ponechává stejnou siluetu a 
proporce, které jí byly dány už před osmi staletími, avšak jsou do ní promítnuty 
ideály dnešní doby.  
 
Při návrhu interiéru střechy je také důležité udržet jasnou reprezentaci gotické 
architektury, a to je rovnováha mezi tmou a světlem.  
Prostor je rozdělený na dvě části. První část reprezentuje tmu, jako překážku, 
kterou každý z nás musí překonat. Naopak ve druhé části návrhu se naskýtá 
pohled na přirozené světlo, které jako by rozervalo střechu katedrály a osvětluje 
celý prostor střechy. V samém srdci návrhu se pak skrývá klenot, na kterém záleží 
ze všeho nejvíce, a to je život.  
 
Vertikální dominanta katedrály, její sanktusník, je tvořen čtyřmi pilíři, které 
symbolizují spojení mysli-ducha-těla s pozemským životem. V návrhu věže se tak 
promítají tyto zdánlivě odlišné věci, které společně tvoří jeden celek. 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
katedrála, Notre-Dame, požár, obnova, znovuzrození, jednota, spolupráce, život, 
světlo, duch, sakrální architektura, střecha, sanktusník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

ABSTRACT  
 
This project focuses on an ideal solution for restoring the roof of Notre-Dame in 
Paris, which burned down together with its spire on April 15, 2019. The main 
motive behind the design was to create a quiet space that will serve as a memorial 
of the fire and reflect the unity of the society that contributed to the rebuilding 
found. 
 
The primary step of the whole reconstruction is to find an adequate way of 
renewal and its ethical boundaries. Main attention is focused on the roof and on 
the spire of the cathedral. As a tribute to medieval builders who consecrated their 
lives into this magnificent piece of work. The exterior of the new design has the 
same silhouettes and proportions that it has got eight centuries ago, but with a 
touch of a modern day aesthetics. 
 
When designing the interior of the roof, it was really important to maintain a clear 
representation of Gothic architecture – the balance between darkness and light. 
The space is divided into two parts. The first part represents darkness, as an 
obstacle, which each of us has to overcome. The second part is full of natural light 
that seems to tear the roof of the cathedral and illuminates the entire space inside. 
At the heart of the design is a gem that matters the most, life. 
 
The spire of the cathedral is designed with four pillars that symbolize the 
connection of mind-spirit-body with physical world 
The idea of the spire reflects these seemingly different things, but together they 
unite into one piece. 

 

KEY WORDS  
 
 
cathedral, Notre-Dame, fire, restoration, rebirth, unity, cooperation, life, light, 
spirit, sacral architecture, roof, sanctuary 
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2. ÚVOD 

Obsahem práce je ideové řešení obnovy střechy Notre-Dame v Paříži, která spolu 
s věží sanktusníku shořela 15. dubna 2019.  Základním motivem pro návrh bylo 
vytvoření klidného prostoru, který bude sloužit jako památka na dobu požáru a 
zároveň bude odrážet jednotu společnosti, která se semkla a přispěla na její 
opravu.  
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

3.1. Identifikační údaje 

 
Projekt:   Obnova střechy Notre-Dame v Paříži  
Název práce:   Katedrála v současnosti 
Místo:   ostrov Île de la Cité, Paříž, Francie 
Autor:   Bc. Jakub Klimeš 
Vedoucí práce:  Ing. arch Marek Jan Štěpán 
 
Zastavěná plocha:             1950 m2 
Užitná plocha:  1746 m2 
Obestavěný prostor:  12746 m3 

 

 

3.2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

 
Účelem stavby je navrátit poničený vzhled katedrále Notre-Dame v Paříži a zároveň 
tak určit směr novodobé architektury. Nově navržený prostor bude sloužit jako 
klidné útočiště před všudy přítomným shonem dnešní doby, zároveň bude fungovat 
jako vzpomínka na dobu požáru a jednoty lidí, kterým na katedrále nejvíce záleží.  
 

3.3. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Katedrála Notre-Dame se nachází v centrální části francouzské metropole Paříži. 
Stavba je situována na ostrově Île de la Cité na řece Seině. Ostrov je dobře 
obsloužen městskou hromadnou dopravou, a to jak autobusy a metrem, tak i 
turistickými loděmi, které kotví u jižního břehu ostrova. Na severní straně katedrála 
těsně sousedí s městskými domy, které fungují jako restaurace a hotely.  
Nejbližší parkování je možné v podzemním parkovišti na konci náměstí Jana Pavla II. 
Nejbližší parkování je možné v podzemním parkovišti na konci náměstí Jana Pavla II. 
Pro obyvatele slouží podélné parkování v okolních ulicích.  
V oblasti je také zvýšená cyklo doprava a předprostor katedrály tvoří pěší zóna.  
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3.4. Umístění na pozemku 

 
Nově navržený krov katedrály je umístěn na místě stávající střechy před 
vyhořením. Sanktusník je také navrhnut na stejné místo v křížení lodí transeptu.   
 

3.5. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 
3.5.1. KONCEPT 

 
Prostor 
Neutrální prostor, který na sebe nepoutá pozornost. V daném místě návštěvník 
musí zapojit všechny své smysly, aby správně pochopil jeho podstatu.  
 
Světlo 
Pro Gotickou architekturu bylo nesmírně důležité pracovat se světlem a vytvořit tak 
co nejvěrohodnější dojem nebe na Zemi. Světlo bylo považována za něco, co je 
překrásné a nepřerušitelné. 
 
Příroda 
Fyzický svět, který je tvořen rostlinami, zvířaty a krajinou. Celý tento nádherný svět 
je ukryt před námi lidskými stvořeními, které se z něj vyčlenili a už do něj skoro 
nepatří.  
 
Koncept 
Všemocné je světlo jednoty, které dokáže osvítit celou Zemi. Společně, ne zvlášť, 
dokáže lidstvo vzkvétat. Společně dokázalo lidstvo stvořit takový skvost jako je 
Notre-Dame de Paris a je na nás, abychom ho společně ochránili a předali dalším 
generacím. 
Celá idea nové dostavby vychází z jednoduché myšlenky propojení ducha s 
přírodou. V dnešní době se stavíme zády jak k duchovnu samotnému, tak k 
přírodě, která nás taktéž všudypřítomně obklopuje. Tímto spojením získáme 
stavbu, která bude sloužit těmto dvěma nadmíru důležitým faktorům dnešní 
společnosti. Soudržnost je v tomto případě nesmírně důležitá. Ať už se bavíme o 
spojení ducha s přírodou nebo o spojení lidských bytostí, které se v dnešní době 
musí znovu naučit spolupráci. Jen tak je možné dosáhnout něčeho něčeho, co nás 
bude přesahovat. 
 
Jeden Svět jedna Památka 
Máme pouze jeden svět a musíme se o něj starat. Námi poničená planeta se 
pomalu nadechuje a probouzí se zpátky z životu. Možná muselo lidstvo 
onemocnět, aby se planeta mohla uzdravit. Notre-Dame stojí před námi jako odkaz 
našich předků dokládající jaké úchvatné věci bylo lidstvo schopné postavit.  
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Sanktusník 
 
Vertikální dominanta katedrály, její sanktusník, je tvořen čtyřmi pilíři, které 
symbolizují spojení mysli-ducha-těla s pozemským životem. V návrhu věže se tak 
promítají tyto zdánlivě odlišné věci, které společně tvoří jeden celek. 

 

3.5.2. Funkční řešení 
 
Informační centrum 
Po vystoupání točitého schodiště, které vede z prvního nadzemního podlaží do 
turistického centra, které je situováno v druhém nadzemním podlaží, návštěvník 
pokračuje vzhůru po dalším točitém schodišti, kterým se zahajuje jak prohlídka 
věží, tak i nově zrekonstruované střechy.  
 
Vertikální komunikace 
Celý koncept spočívá v tom, že je návštěvník ponechán v nevědomí a musí se sám 
rozhodovat, do kterého prostoru vstoupí. Po cestě vzhůru k věžím bude 
vybudovaná lávka, která bude vystupovat z osvětleného prostoru schodiště do 
temného prostoru, který je součástí nové dostavby střechy katedrály. Bez jakékoliv 
nápovědy bude návštěvník čelit rozhodnutí, zda pokračovat v osvětlené cestě 
vzhůru na vyhlídku na věžích, anebo zda se pustí po zdánlivě vratké lávce napříč 
dobrodružstvím, které je ukryto na druhé straně této lávky.  
 
Chodba 
Po přejití lávky návštěvník vchází do temného prostoru a jediné co je schopen 
vidět, je světlo na jeho konci. Tohle světlo je však osvětlené schodiště, které vede 
zpátky dolů do prvního nadzemního podlaží, kdy vzhledem k jednosměrnému 
provozu fungujícího na schodišti, a také kvůli jeho dimenzím, je návštěvník nucen 
sestoupit dolů a dané místo opustit.  
Druhý scénář, na kterém je celá myšlenka návrhu postavena, spočívá v přirozené 
selekci jednotlivců, kteří do obnovené části střechy vstupují. Pokud má člověk 
nebojácného ducha a objevování mu není cizí, tento prostor je pro něj přímo 
stvořen. Po vstupu do temné chodby dostavby má návštěvník na výběr dvě cesty. 
První cesta je přímá bez jakýchkoliv překážek. Naopak druhá cesta je cesta 
objevování.  
 
Vstup 
Na levé straně ve směru vstupu je umístěn otvor, kterým návštěvníci vchází dovnitř 
dostavby. Tento prostor pokrývá pouze neprostupná temnota. Pokud vedeme 
člověka do místa, ve kterém se nemůže orientovat všemi svými smysly, musí věřit, 
že tento prostor je naprosto bezpečný a nic se mu v takovém prostoru nemůže 
stát.  
Na konci tohoto prostoru jsou umístěny dveře, kterými se vstupuje do hlavního 
prostoru celého návrhu. Aby se k těmto dveřím člověk dostal, musí v sobě najít 
trpělivost a odhodlání.  
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Když je člověk v temném prostoru, jeho zornice se roztahují, aby byly schopné 
pohltit co nejvíce světla. Díky tomu jsme schopni po určité době ve tmě ,,vidět” a 
rozeznávat tvary. Po deseti minutách strávených v této temné komoře by naše oči 
měly být schopné rozpoznat nasvícený obrys dveří, který je navede k cíli. Jakmile 
návštěvník k těmto dveřím dorazí, může je otevřít a vstoupit do prostoru, který se 
skrývá pod střechou katedrály.  
 
Hlavní prostor 
Po vstupu do střešního prostoru katedrály se návštěvníkovi naskytne pohled na 
prosvětlený prostor, kterému jasně dominuje křišťálová koule, která rozkládá 
denní bílé světlo na jeho barevné složky, a tak celý prostor pokrývá abstraktní 
povlak barevného světla. Jako pro bývalé gotické mistry bylo světlo nesmírně 
důležité při návrhu katedrál, tak i v tomto případě světlo hraje svou nedílnou roli. 
Myšlenka vytvoření nebe na zemi za pomocí barevného světla, které prostupuje 
barevnými vitrážemi do interiéru katedrál a vypráví tak stoleté příběhy, které jsou 
vyobrazeny na těchto uměleckých dílech, se silně odráží i v tomto návrhu. 
Světlo vstupuje do střechy katedrály štěrbinou, která se od vstupu do středu 
rozevírá a tvoří tak prosvětlený kříž, jenž své světlo soustředí na křišťálovou kouli. 
Ta tak dokáže vyprávět miliony let staré příběhy, které s tímto světlem dorazily až k 
nám.  
 
Křišťálová koule 
Uvnitř této křišťálové koule, jež je tvořena několika stovkami malých křišťálových 
hranolů, se ukrývá tajemství přírody. Tímto tajemstvím je zrod života. Ovšem vznik 
života je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty 
stala hmota živá. Ta se začala rozmnožovat, přeměňovat své okolí a vyvíjet se. V 
okolí koule, která symbolizuje jak život, tak naši živou planetu, jsou rozmístěny čtyři 
kameny symbolizující čtyři elementy soustředící svou ,,energii” do centra katedrály. 
 
Prostup světla 
Jak bylo nastíněno výše, střecha se rozevírá směrem vzhůru k oblakům a k nebi. 
Střecha je otevřená a my tak dokážeme pozorovat nebe jako nikdy předtím. 
Zároveň otvor ve střeše není nijak krytý. Díky tomu mohou sluneční paprsky bez 
zábran vstupovat do prostoru střechy. Zároveň stejně jako sluneční paprsky jsou 
nedílnou součástí prostoru i vítr a déšť. Tímto jednoduchým propojením interiéru s 
exteriérem prostor není nikdy dovršen, nikdy nebude zralý a každým dnem bude 
jedinečný. Jedná se o neustálé zrození. Světlo je to, co probouzí architekturu a 
vdechuje ji její život.  
 
Východ 
Při prohlídce tohoto prostoru návštěvník není nijak časově omezený. Zároveň ale 
musí pochopit, v jakém prostoru se nachází. Je logické, že každý může mít jinou 
interpretaci toho, co vidí nebo jak prostor cítí. Důležité je ovšem jen to, aby prostor 
k lidem promlouval a oni si odnesli nezapomenutelný zážitek na celý život. Pro 
opuštění prostoru střechy slouží stejné dveře, kterými návštěvník vstoupil dovnitř. 
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Při odchodu bude návštěvník očekávat, že se vrací zpět do temné komory a musí 
proto znovu bloudit tmou, než najde východ.  
Po otevření dveří zpátky do temného prostoru se návštěvníkovi ukáže poněkud 
jiné místo, nyní zářící ve svitu odrážejícího se světla uvnitř střechy. Ve směru ke 
střeše jsou nainstalované vysoce reflexní rámy odrážející světlo a vystupující ven ze 
střešního prostoru. Návštěvník je tak schopen vidět cestu ven z místnosti a je 
schopen se navigovat až k výstupu z věže.  
  
 

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-STATIKA 

Konstrukce střechy 
Při návrhu nosné konstrukce střechy byl kladen důraz na co nejvíce stabilní 
strukturu, která bude splňovat statické požadavky. Jelikož je krov otevřený a 
ocelová konstrukce se neprotíná v jejím vrcholu, bylo nutné myslet na správné 
prostorové uspořádání příhradové konstrukce.  
 
Samotná váha byla automaticky spočítána statickým systémem a obsahuje krytinu, 
vaznice vnitřní podhledy a konstrukci podlahy. Dále se počítá se živým zatížení 
konstrukce, které činí - 1.5kN/m2 * 5 m = 7.5kN/m. 
 
Pro další výpočty konstrukce bylo nutné uvést tlak a sání, které na strukturu působí 
- 0.6kN/m2 * 5 m = 3kN/m. 
Z výše uvedených informací byla vyhodnocena jako nejlepší konstrukce spjatého 
,,U” celku s jednotlivými profily RRO 250 x 150 x 16 - S355,  RRO 150 x 100 x 10 - 
S355, a 2I IPPE 450 - 190 - S355. 
V další fázi bylo nutné ověřit, zda navržená konstrukce vyhoví na deformační síly s 
faktorem deformace 0.96. Z výsledku můžeme vyčíst ohyb jednotlivých prvků 
konstrukce a rozložení tlakových sil v celé konstrukci.  
 
Materiál střechy 
Jako materiál střechy je zvolená nerezová leštěná ocel TL. 1 mm, která je kotvena 
na pero a drážku. Tento materiál a způsob kotvení je zvolen, aby co nejvíce 
reagoval na původní střechu a dodal zpátky ztracenou podobu. 
 
 

Konstrukce sanktusníku 

Při návrhu nosné konstrukce sanktusníku byl kladen důraz na co nejstabilnější 
strukturu, která bude splňovat statické požadavky. Na věž sanktusníku jsou 
kladeny vysoké nároky, jak statické, tak konstrukční. Věž je tvořena se čtyřech 
pilířů, které se vzájemně potkávají v podporných bodech vzdálených 7,5 metru od 
sebe.  
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Věž byla navržena jako příhradová konstrukce, která je tvořena jekly o průřezu 
čtverce o hraně 250 x 250 x 16 mm a 120 x 120 x 10 z oceli S 3500. Pro zatížení, 
které na konstrukci působí, bylo počítáno s vlastním zatížením a ve spodní části 
také s vnitřním podhledem a konstrukcí podlahy.  
Dále je velkou výzvou pro konstrukci věže vítr. Je počítáno s nejčastějším a 
nejsilnějším severním větrem. Celkové vychýlení špičky věže s pohybuje něco 
kolem 10 cm na 55 metrech.  
 
Materiál obložení sanktusníku 
Jako materiál obložení sanktusníku je zvolená taktéž nerezová leštěná ocel TL. 1 
mm, která je kotvena systémem alu-bond. Konstrukce sanktusníku tak splyne 
s konstrukcí střechy a zdánlivě tak tvoří jeden celek. 
 
 
 
 

5. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

 

5.1. Křišťálová kupole 

 
Vprostřed návrhu je vložená křišťálová kupole, která je centrem celého návrhu. 
Konstrukce kupole je tvořena dvouvrstvou geodetickou kupolí, jež je tvořena 
svařovaným vnějším pláštěm z trubek kruhového průřezu 10 mm x 0,5 mm, vnějším 
pláštěm z trubek kruhového průřezu 5 mm x 0,5 mm. Tyto dvě vrstvy pláště jsou 
spojeny spojovací konstrukcí taktéž z trubek kruhového průřezu 10 mm x 0,5 mm. 
Konstrukce kupole je takto poskládána z dvaceti trojúhelníkových průřezů, které 
jsou k sobě přišroubovány. Ve spodní části je pak oddělávací dílec pro manipulaci 
s rostlinami, které jsou umístěny uprostřed kupole v samo zavlažovacím květináči. 
Na geodetickou kupoli jsou potom umístěny křišťálové hranoly v kombinaci s 
hranoly skládanými z jednotlivých plátu skla pro odlehčení konstrukce.    
 

5.2. Interiér 

 
Celý interiér je laděný do co nejvíce neutrálních barev a materiálů. Interiérové stěny 
tvoří štuková omítka s jemným vzorem. Podlaha interiéru je pak tvořena leštěnou 
podlahou, která inklinuje vodní hladinu. Celá konstrukce střechy je schovaná za 
interiérovými zdmi, které formují nově navržený prostor. Nad křišťálovou kupolí se 
tyčí nově navržený sanktusník, který svou odrazivou plochou přivádí světlo do 
interiéru. 
 



 
8 

 
 
 

5.3. Řez krovem a sanktusníkem 

Kotevní patka vynášející ocelovou pozednici ocelového krovu je bodově ukotvena 
do původní vápencové zdi. Před navrtáváním do zdiva bude nutné zrevidovat 
kvalitu konstrukce, zda je možné kotvit. Na ocelovou pozednici budou kotveny 
hrncová ložiska, na kterých potom leží celá tíha střechy. Jako první budou usazeny 
příhradové profily střechy s vaznicemi, na které pak bude umístěna střešní krytina, 
Ve stejnou dobu bude na místo montován sanktusník, který taktéž leží na 
hrncových ložiscích, které jsou přes ocelový plát montované do původního zdiva.   
 
 

6. TECHNICKÉ FUNGOVÁNÍ 

 

6.1. Přirozené větrání a vytápění 

Celý prostor střechy je přirozeně větrán otvorem ve střeše, který taktéž přivádí 
přirozené světlo do interiéru střechy. Vzhledem k propojení interiéru s exteriérem 
je v podlaze umístěno podlahové vytápění. To se v zimních měsících stará o 
rozpuštění případného sněhu a také o nenamrzání prostoru podlahy. Vzhledem ke 
geografickému umístění Paříže se ani v zimních obdobích nemusíme obávat 
případných mrazů nebo trvalému sněžení.  
 

6.2. hospodaření s dešťovou vodou 

 

Dešťová voda ze střechy a vnitřních prostor bude svedena ven na ochoz katedrály, 
kde se napojí na stávající odvodňovací systém katedrály. V již zmíněném ochozu se 
nachází žlab, které směřuje vodu směrem k chrličům, které pak dále odvádí vodu 
po opěrných obloucích katedrály až k dalším chrličům směřujícím vodu co nejdále 
od zdí katedrály. Vnitřní prostor střechy je spádovaný a malé množství vody, které 
se v tomto prostupu případně bude nacházet, je odváděno žlaby do výše 
zmíněných odvodních žlabů na ochozu katedrály.  
 

6.1.  užitková voda, odpady 

Na střechu katedrály je přivedená užitková voda pro úklid a zároveň pro vodní 
čerpadlo, které zásobuje samozavlažovací květináč. V úklidové místnosti je pak 
umístěna výlevka a odpady jsou svedené ve stejném místě, jako přívod vody. Celá 
tato konstrukce je odizolována proti případným mrazům.  
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6.2. požární zabezpečení stavby 

 

Požární schéma ukazuje rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky - červená a 
na nechráněné únikové cesty - zelená. Schéma dále ukazuje směr únikových cest a 
únikových východů. Po obvodu celého objektu jsou rozmístěny požární hlásiče a 
pro hašení je možné využít vodu z přilehlé řeky Seiny. Dále jsou do objektu 
umístěné suchovody, které urychlí případný přívod vody pro uhašení požáru. Celé 
požárně bezpečnostní řešení je navržené tak, aby byla zajištěna bezpečná 
evakuace osob a zabránilo se poškození stavebních konstrukcí. Požadavky na 
požární odolnost stavebních konstrukcí bude určena v požárně bezpečnostním 
řešením, které bude na tuto stavbu vypracováno. Do požárních úseků budou 
umístěny požární dveře. Evakuace osob bude zajištěna dvěma směry do čtyř 
stávajících točitých schodišť, které tvoří samostatné požární úseky a dveře na 
únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku. 
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7. ZÁVĚR 

Architektonické řešení odráží požadavky dnešní doby a snaží se tak reagovat na 
situaci, která se odehrává kolem nás. Klidové útočiště, jenž je vytvořené v prostoru 
střechy, umožní každému jedinci uniknout od všudypřítomného shonu všedních 
dní. Odraz ve střeše katedrály se bude neustále měnit s měnícím se světem kolem 
ní. Velkorysá a odvážná konstrukce sanktusníku bude zase připomínat možnosti 
moderní techniky.  
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9. SEZNAM POUŽITY ́CH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
VUT    Vysoké uc ̌ení technické FAST Fakulta stavební 
LS    letní semestr 
mm    milimetr  
m    metr 
t   tuna 
kg   kilogram 
tl   tloušťka 
m2    metr c ̌tverec ̌ní  
m3    metr krychlový 
tl.    tlous ̌t ̌ka 
NP    nadzemní podlaz ̌í  
cca    circa 
resp.    respektive  
Ø    průměr 
m n. m.   metru ̊ nad mor ̌em  
CLT   cross-laminated timber 
č.   číslo 
C ̌SN    c ̌eská technická norma  
ISO   International Organization for Standardization (Mezinárodní 

organizace pro normalizaci) 
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