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ABSTRAKT  

Hlavním tématem diplomové práce je návrh nového římskokatolického kostela a fary s komunitním 

centrem uvnitř stabilizované zástavby panelového sídliště v Nové Líšni v Brně. Potřeba kostela vznikla 

již v době výstavby sídliště a zintenzivnila spolu s rozvojem komunity věřících okolo Salesiánského 

střediska, které v dané lokalitě funguje od 90. let a zaměřuje se na výchovu mládeže skrze metody 

Dona Bosca. V současnosti jsou mše slaveny  provizorně v tělocvičně Salesiánského centra 

s návštěvností 250 osob. 

Kostel má být navržen v blízkosti Salesiánského centra a zasvěcen Duchu svatému. Má sloužit nejen 

současné komunitě, ale být otevřený i pro širší okruh věřících. 

Práce řeší vztah kostela, fary a sídliště. Snaží se najít odpověď na otázku, jak může kostel do sídliště 

vstupovat a jakým způsobem komunikovat do okolí své poslání. 

Návrh se opírá o analýzy urbanistického kontextu, salesiánské kongregace a podmínek stavebního 

pozemku.  Stavební program se skládá z dvou funkčních celků, které jsou spolu propojené. První tvoří 

návrh kostela s kapacitou 300 sedících a 100 stojících osob na bohoslužbě s potřebným technickým 

zázemím. Druhý tvoří farní centrum se společenským sálem s kapacitou 100 osob, s výukovou 

místností, farními kancelářemi a ubytováním členů salesiánské kongregace. Stavební program je 

doplněn o návrh poloveřejného prostoru, řešení dopravní obslužnosti území a návrh veřejného farního 

sadu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

sakrální architektura, sakrální objekt, nový kostel v Líšni, liturgický prostor, kostel na sídlišti, farní sad, 

interiér, architektonický detail, cihlová fasáda, profilit, provětrávaná fasáda, salesko, salesiáni v Líšni  
  



ABSTRACT  

 
The assignment of this diploma thesis is design proposal of a new roman catholic church and 

parsonage with parish centre inside stabilised existing development of slab block housing estate in 

Nová Líšeň, Brno. The need for church has emerged shortly after completion of the housing 

development and intensified alongside the growth of believer community created around Salesian 

centre that has been active in the area since 90’s and focuses on upbringing of youngsters through Don 

Bosco’s educating methods. Masses have been held so far in the gym of the Salesian centre with about 

250 Sunday visitors.  

The church ought to be designed near the centre and dedicated to Holy spirit so that it serves both 

community and wider range of believers at the housing estate. 

The thesis deals with church, parsonage with parish centre and housing development relationship. It’s 

attempting to answer the question how the church connects to the housing estate and communicates 

its mission to its surroundings. 

The design proposal is based on urban context analysis, analysis of Salesian congregation and 

conditions of the building plot. The composition consists of two functional parts that are connected. 

First part consists of the church building design with 300 seated and 100 standing visitors capacity per 

mass and technical support areas. Second functional part is made of the parish centre with community 

hall for 100 people, educational room, parish offices and accommodation for members of 

congregation. The design content is supplemented with design of semi-public space, solution to traffic 

service and parking and design of parish orchard. 

KEY WORDS 

sacral architecture, sacral object, new church in Nova Lisen, liturgic space, church at the housing 

development, profilit, architectonic detail, ventilated façade, brick façade, Salesian congregation, 

Salesko 
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1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

 
Projekt:     Návrh kostela a fary s komunitním centrem 
Název práce:    Architektonická studie sakrálního objektu Brno Líšeň 
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Výměra pozemku:   4 700 m2   

Celková zastavěná plocha:  2 322 m2 

Celková užitková plocha:  2 959 m2 

Obestavěný prostor:  16 555 m2 

  



2. VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Kostel Ducha svatého s farou má sloužit jako duchovní centrum pro komunitu křesťanů, nacházející se na sídlišti v 

Nové Líšni a okolí.  Vize vybudovat kostel vznikla koncem 80. let na popud farnosti ve Staré Líšni a je značně spjatá 

s aktivitami kongregace salesiánů, v rámci kterých vzniklo na sídlišti v 90.letech Salesko, nezisková organizace, která zde 

působí formou volnočasového střediska. Jejím posláním je doprovázet především děti a mládež z Brna-Líšně a okolí na jejich 

cestě k dospělosti a přispívat k jejich fyzickému, duševnímu i duchovnímu rozvoji. 

Mše a další duchovní aktivity na sídlišti od jeho vzniku probíhaly na alternativních místech, např. v kulturním centru Kotlanka 

nebo ve školní jídelně na ZŠ Horníkova, odkud byly následně přesunuty po vybudování Saleska. Zde v současnosti mše 

probíhají improvizovaně v tělocvičně nebo menší kapli. Nedělních mší se účastní okolo 280 lidí, z toho cca třetinu tvoří děti. 

Kostel lze tedy považovat za odpověď na dlouhodobou potřebu věřících v Líšni. Kvůli jeho výstavbě vznikla Nadace pro 

radost, která shromažďuje prostředky formou dárcovských příspěvků. 

Kostel je navržen s kapacitou 300 sedících a 100 stojích osob, 30 koncelebrantů. Obsahuje hlavní liturgický sál s kůrem a 

varhany, malou kapli pro každodenní mše s kapacitou 20 osob, hovornu se zpovědnicí a sakristii, a provozní zázemí.  

Na kostel stavebně navazuje budova fary s komunitním centrem. Soukromá část fary obsahuje ubytováním pro členy 

kongregace a technické zázemí stavby. Společenská část fary obsahuje farní sál o kapacitě 100 osob, farní kancelář, jednací 

místnost a kancelář Nadace pro radost a hygienické zázemí celku. Objekt je částečně podsklepen, v podzemním podlaží je 

umístěna hromadná garáž s 27 parkovacími stáními. 

Odděleně od kostela je navržena věž zvonice se třemi zvony. 

 

3. POPIS MÍSTA STAVBY 

 

Pozemek se nachází v severní části sídliště na ulici Horníkova, mezi stavbou stávající polikliniky a Saleska, na pomyslné 

hranici klidové rekreační zóny, která se rozkládá v jádru území sídliště v oblasti Líšeňské rokle okolo tramvajové trati. 

Pozemek leží na jižním svahu na vyvýšené terénní terase, s výhledem na Pavlovské vrchy. Bezprostřední okolní zástavbu 

tvoří třípodlažní poliklinika a osmipatrové panelové domy. V současnosti se na pozemku nachází dvě oplocená sportovní 

hřiště v zanedbaném stavu a přízemní stavba z lisovaných dřevných desek, tzv. „Likusák“, která v minulosti sloužila jako první 

zázemí Salesiánského centra a v současnosti je sídlem Nadace pro radost. Zadání návrhu kostela předpokládá její 

odstranění. 

 

Pozemek je převážně rovinatý, členěn je skokově výškovým rozdílem cca 0,75 m v rámci rozdílné výškové úrovně hřišť a v 

místě stávající stavby, která je ze severní strany , na svých hranicích je svahován mezí s maximálním sklonem cca 23°. 

 

Lokalita určená pro výstavbu kostela se nachází na parcelách č. 5037/30, 5037/32, které jsou v soukromém vlastnictví 

(Římskokatolická farnost- Brno-Líšeň), okolní pozemky jsou v majetku města Brna. Investor předpokládá scelení pozemků 

odkupem nebo směnou pozemků s městem, tento krok je pro realizaci kostela a farního centra v zadaném rozsahu zásadní. 

 

4. PROBLÉMY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Vzhledem k tomu, že sídliště nebylo dimenzováno k současnému stupni automobilizace, je pozemek hůře dopravně obslužný 

a v okolní zástavbě je v současnosti nedostatek parkovacích stání. Přístup k pozemku vede ze sběrných ul. Jedovnická a 

Novolíšeňská na ul. Horníkova a ul. Molákova, tyto komunikace však nejsou plnohodnotně. Při severní straně je veden 

pojížděný chodník, kterým je obsluhován hospodářský dvůr polikliniky. Tímto způsobem je stávající doprava uklidněná, což 

se jeví jako vhodné vzhledem k charakteru okolní bytové zástavby na hranici s rekreační zelení, avšak obslužnost Saleska, 

polikliniky, potažmo budoucího kostela to znesnadňuje. 

 

Stávající parkoviště pro Salesko je umístěno mezi parcelou pro kostel a samotným centrem, jako součást zadání kostela je 

plánováno jeho rozšíření o 12 nových stání do zóny rekreační zeleně. V místě vede často využívaná pěší cesta, která 

propojuje jednotlivé „obytné okrsky“ sídliště podél rekreační zeleně.  



 

Centrum Salesko je položeno cca o 10 výškových metrů níže než plánované místo stavby. V časti budovy Saleska směrem 

k pozemku s kostelem se nachází sportovní hala s lezeckou stěnou, prudký svah a záporová zeď, která odděluje kaskádové 

členění terénu od venkovních hřišť Saleska. Přímé napojení na tento objekt se tedy jeví jako nepraktické. 

 

5. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Urbanistické řešení formovaly tyto hlavní motivy: využití profilace terénu, návazností na současné pěší trasy, vhodná 

orientace ke světovým stranám, zlepšení současné dopravní situace a reagování na charakter okolní zástavby.  

 

Vztah umístění kostela, fary a zvonice vyplýval z ideje jejich funkce v daném prostoru.  

Kostel byl z urbanistického hlediska v historii důležitým orientačním bodem města, vytvářel místo, okolo kterého se 

odehrával každodenní život, uvnitř něj ten duchovní. Na sídlišti se zástavbou prostorově rozvolněnou ale výškově intenzivní, 

je těžké tento každodenní život definovat a zaostřit na něj, protože měřítko pozorovaného a pozorovatelného je příliš velké, 

větší než konkrétní ulice, náměstí. Kostel s farou takovouto zástavbu nemůže převýšit a ovládnout celý okolní prostor jako 

definující dominanta. Může v ní však kompozičně vytvořit Místo, kde se měřítko pozorovaného mění a lze určit, co se zde 

odehrává. 

Při kompozici tohoto „Místa“ jsem viděla inspiraci v kompozici starých klášterních objektů. Kostel ve spojení s „klášterem “ 

/farou s ubytováním kongregace/, však netvoří rajskou zahradu, obehnanou vysokou klášterní zdí, ale polouzavřené náměstí, 

což reflektuje charakter salesiánské kongregace – která není uzavřená do sebe, ale žije otevřeněji komunitě.  

 

Kostel je navržen jako centrální, západo-východně orientovaná stavba usazená do optického středu řešeného území tak, aby 

v pohledových osách stávající struktury sídliště zaujímal dominantní roli a byl dobře viditelný z různých „obytných okrsků“. 

Fara je k němu připojena ze severu, umístěná podél severní strany pozemku, se severo-jižní orientací. Dohromady spolu 

vytváří polouzavřené náměstí na terénní terase. Kostel je částečně ukrytý pod terénem, je bezbariérově přístupný z náměstí, 

stejně jako komunitní část fary. Fara je v místě napojení na kostel v 1.NP  zcela ukrytá pod terénem, čímž je umožněn 

bezbariérový přístup do 2.NP fary a na kůr kostela z komunikace podél polikliniky. 

 

Náměstí je ze severu a východu chráněné stavbami, z jihu je otevřené směrem k výhledu, kde pomyslnou hranici tvoří 

svahovaný terén a opěrná zídka. Hlavní přístup na náměstí vede ze západu, kde se nachází vstupní čestné prostranství se 

stromořadím a parkovým mobiliářem. Za kostelem se nachází otevřený farní sad s výsadbou ovocných stromů, parkovou 

úpravou a volně přístupným pítkem. Stávající trasy pro pěší v okolí objektu byly zachovány nebo upraveny tak, aby byl 

umožněn volný pohyb osob v okolí nově vzniklého kostela a ten netvořil bariéru v daném prostoru. 

 

Zvonice je umístěna v poloze mezi Saleskem a kostelem na jižní straně náměstí, jako třetí kompoziční prvek, který ho 

charakterizuje a zároveň z něj mírně vybíhá a směřuje jako hláska ven. Ve svahu vedle zvonice se nachází vjezd do 

podzemního parkovitě a přístupové schodiště z venkovního parkoviště a směrem od Saleska. 

 

 

 

6. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Přístup vozidlem k pozemku je navržen ze dvou komunikací, z ul. Horníkova a z ul. Molákova.  

V návrhu je ulice Molákova nově propojena s Horníkovou jednosměrným ramenem, které umožňuje plnohodnotnou dopravní 

obsluhu hospodářského dvora polikliniky a nově navrženého kostela a fary. Část parkovacích stání polikliniky byla přesunuta 

do této ulice a vznikla 4 nová stání. 

Parkování pro návštěvníky kostela a Saleska je navrženo jak z ulice Molákova (4 nová stání), tak v ulici Horníkova rozšířením 

stávajícího parkoviště (8 nových stání) a v hromadné podzemní garáži (27 nových stání). 

Technický přístup vozidlem na samotné náměstí před kostelem je umožněn ze severního a východního cípu z ul. Horníkova , 

pojezdem přes čestné prostranství. Odtud a z ulice před poliklinikou by byl řešen přístup hasičského sboru. 



 

7. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – MOTIVY 

Základní motivy samotné formy, která měla tento záměr vyjádřit, jsem se pokusila popsat následovně: 

 Kruhová dispozice hlavní lodi 

 Kruh vyjadřuje soustředěnost. Obepíná a definuje prostor tak, že směřuje dění dovnitř, do svého 

středu.  

Hranice prostoru vytváří „bezpečné“ prostředí, vše, co je v něm obsaženo absencí hierarchie hran 

pojí v jedno. 

Cesta okolo obvodu vytváří dojem návratu, opakovatelnosti, cyklu. Dělá rámec tomu, co se 

odehrává v centru.  

Kruhová, centrální dispozice, která byla užívaná v historii od starých křesťanských chrámů 

upravených antických mausoleí, je přenesena do dnešní doby a v reakci na 2. vatikánský koncil se 

stává znovu aktuální.  

Dle něj kruhová dispozice lépe odpovídá obnovené liturgii, prstenec věřících obklopuje centrum 

chrámu - oltář, za co nejlépe dosažené viditelnosti, během slavení eucharistie stojí všichni v 

relativní blízkosti oltáře. 

 

„Otevření“, prostupy kruhu dalšími tvary 

Komunita salesiánů je již od svých počátků také dílem misionářským a dodnes působí její 

dobrovolníci v mnoha zemích světa. V samotné Líšni salesiáni pořádají kroužky, aktivity a 

nízkoprahový klub nejen pro členy své komunity a věřící, ale také pro širší veřejnost.  

Tím, že „otevírají náruč“, umožňují zapojení do komunity širší veřejnosti a dosahují tím šíření 

určitých morálních zásad, prevence a pomoci mladým se pozitivně rozvíjet. Bezpečí komunity, 

která není pouze uzavřena do své soustředěnosti, otevírá náruč nově příchozím. 

 

Centrální kruhový prostor chrámu otevírají čtyři kvádry. Polootevřené náměstí je okolo kostela 

prostupné ze všech stran. 

 

Centralita a cesta, střed optický a geomterický 

Komunita však neotvírá jen náruč do svého středu. Je to totiž skupina lidí, kterou nespojuje jen 

vzájemnost, ale směřování k Bohu. Do koncepce centrálního chrámu vstupuje koncept cesty. 

Oltář je vysunut z centrální polohy. Shromáždění uvnitř kruhu je stále v centru dění, ale jejich 

pozornost se neupíná k sobě navzájem, ale k poděkování / komunikaci s Bohem ve svátosti 

eucharistie.  

Centralitě je v návrhu dodána dynamika směru výraznou vertikálou – vertikála má nadpřirozený 

charakter, směřování do nebes, zatímco horizontála odráží konkrétní svět lidského jednání, ve 

všech směrech působí jednotně. 

 

Salesiáni ve svém díle poukazují na Boha a duchovní stránku člověka a zpřístupňuji ji mladým 

lidem, pomáhají jim najít směr. 

 

Komunikace  

Kostel, jakožto „dům Boha“ není jen místem setkání věřících, ale slouží „setkání“ s Bohem, 

duchovnímu uvědomění. 

Komunikace neprobíhá jen jednostranně. 

 



 

Rámec 

Tyto události potřebují a přirozeně mají svůj rámec - jak okolní provozy ubytování, kanceláří, 

komunitního centra, které s hlavní lodí kostela souvisejí a jeho funkci doplňují, tak prostředí sídliště, 

které žije svými životem. 

Návrh reaguje na charakter uspořádání okolní zástavby. 

 

8. APLIKACE KONCEPTU A MATERIÁLY 

Základním záměrem návrhu bylo vytvořit prostor, který bude funkčně splňovat požadavky místní komunity a vytvořit Místo, 

které by umožnilo věřícím se setkat a slavit liturgii. Prostor by měl vytvářet důstojný kontext pro duchovní a společenský 

život komunity a vše, co může obnášet, i její otevřenost širší veřejnosti. Zároveň by se měl stát nádobou, která v rámci 

možností zachytí nadčasovost svého obsahu. 

Hmota kostela lze zjednodušeně popsat jako vysoký válec (hmota hlavního liturgického prostoru), do kterého vstupují z 

každé světové strany čtyři nižší kvádry, které obsahují základní provozy, doplňující hlavní liturgický sál. Jeden z těchto kvádrů 

je zároveň viditelným „můstkem“ mezi farou s komunitním centrem a kůrem chrámu. V místě tohoto setkání je umístěno 

schodiště s posedovými schody, které symbolizuje „prostupnost“ daného místa, propojuje kůr s náměstím. Zároveň slouží 

jako hlediště při pořádání veřejných akcí nebo jako kůr při venkovní mši na samotném náměstí. 

Kostel zasazením do ohniska okolní zástavby a silnou centralitou představuje v prostoru sídliště pomyslný „základní kámen“, 

usazený do jeho svahu.  

Cihlový plášť stavby je „kanelovaný“ odstupňováním cihlo-betonových panelů a vysokými skleněnými tabulemi z profilitu. 

Základní kámen tak pomyslně vyrůstá v dřík sloupu, jehož hlavici nevidíme, protože je až „v nebi“.  

Použití cihlového pláště má za účel jednolitý, elementární vzhled a zároveň přenesení lidského měřítka na samotné dílo. Cihla  

byla již v původní výstavbě sídlišť využívána jako prvek humanizující sokly a vstupy panelových domů, který jim dával alespoň 

v úrovni očí chodce dojem lidského měřítka a charakteru opravdového „domu“. 

Elementární vzhled cihly vystihuje materiální stránku existence kostela, že je domem společenství, sám ještě není „nebem na 

zemi“, ale spíše prstem, který k Bohu ukazuje. Je to kontrast pláště a interiéru chrámu, který má za úkol přenést 

transcendentní význam tohoto objektu.  

„Kostel – stavba představuje materiální aspekt ekonomie spásy, která je svátostné povahy, ve které Bůh působí skrze hmotu. 
Prostor slavení nás učí žít vzdálenost-blízkost naší existencionální situace, to že je člověk transcendentní.“   

Str.22,  KOPEČEK, Pavel. Liturgie a architektura: moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3959-4. 

Využití materiálu betonových panelů a betonu propojuje kostel s pravým charakterem stávající zástavby pod vrstvami 

kontaktního zateplení. 

Chrám je zastřešen obloukovým příhradovým vazníkem, který z venku vytváří dojem kupole. Je to z toho důvodu, že střecha 

chrámu bude z okolní bytové zástavby pohledová. Kupole odkazuje na historické křesťanské centrální chrámy. 

 

9. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Do hlavního liturgického sálu vede hlavní vstup z náměstí a dva menší boční vstupy, Za hlavním vstupem se nachází 

adorační zádveří s místem pro prospekty, nástěnky a umístění kočárků. Ze zádveří je viditelný oltář a věčné světlo.  

 

Hlavní liturgický sál 

Na hlavní liturgický sál navazuje presbytář, boční kaple pro denní mši a hovorna, schodiště na kůr a přístup do spojovacího 

krčku s komunitním centrem, kde se nachází depozitář a místnost pro úklid a přípravu květin. Boční kaple jsou s hlavním 

sálem propojitelné pomocí otočných - posuvných panelů, což umožňuje rozšířit bohoslužebný prostor. Jižní boční kaple 



slouží k bohoslužbě slova, severní slouží jako hovorna a jako dětská kaple, je to místo, kde bude umístěn betlém na Vánoce a 

Boží hrob na Velikonoce. 

Do hlavního sálu je otevřeno 2.NP, kde se nachází kůr s varhany a prostorem pro scholu. 

Hlavní vstup do farního centra je veden z náměstí. Za ním se nachází zádveří, na které navazuje farní sál, schodiště s 

výtahem do 1.NP a 1.PP, spojovací krček se společným sociálním zázemím kostela a fary. Z toho je možné se dostat do 

provozní chodby, odkud je přístupná zpovědnice, sakristie a technické zázemí stavby. 

Do 2.NP podlaží fary je možné dostat se schodištěm nebo výtahem z 1.NP nebo bočním vstupem v úrovni terénu z ul. 

Molákova mezi kostelem a poliklinikou. V 2.NP se nachází se hlavní chodba, ze které je přístupná kancelář fary, kancelář 

Nadace pro radost a jednací místnost, archiv, sociální zázemí, úklid a kuchyňka a samotné ubytování pro členy kongregace. 

Ubytování pro členy kongregace je řešeno formou pokojů se sdíleným sociálním zázemím, kuchyňkou a komunitní kaplí. 

Kuchyňka a 4 ložnice mají jižní orientaci, kaple, jedna ložnice a hygienické zázemí je směřované na sever. 

 

10. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Základy 

Základové poměry na daném pozemku jsou neznámé, nebyl proveden geotechnický průzkum. Lze však předpokládat, že se 

jedná o místo složité, dle dostupných geologických map se v místě stavby nachází místo setkání čtyř základových půd 

(středního až hrubě zrnitého grandioritu, štěrků a písků, antropogenních uloženin, sprašů a sprašových hlín).  

Základová náročnost stavebních konstrukcích lze zatřídit jako složitá.  

Základové konstrukce navrhovaných stavebních objektů jsou rozděleny na 5 dilatační celků, vzájemně oddělených 

posuvnými dilatačními spárami. Veškeré stavební konstrukce jsou založeny na hlubinných základech - skupinových pilotách. 

 

Konstrukční řešení SO01 - kostel 

Konstrukční systém kostela je navržen převážně jako stěnový. Nosné obvodové a vnitřní stěny kostela a přilehlých prostor 

jsou navrženy z monolitického železobetonu. Obvodové stěny hlavního sálu jsou tl. 400 mm, obvodové stěny bočních kaplí tl. 

300 mm.  

Stropy nad bočními prostory jsou navrženy z monolitického ŽB. Kůr je vynesen na kruhových sloupech pr. 300 mm, deska 

kůru je částečně konzola z monolitického ŽB tl. 160 mm s předpokladem částečného křížového vyztužení díky kruhovému 

půdorysu. 

Střešní konstrukce nad hlavním sálem je vynesena příhradovými lepenými vazníky s obloukovou horní pásnicí na maximální 

rozpětí 23,5 m. Vazníky jsou prostě uloženy na obvodové ŽB konzole š. 500 mm, v. 350 mm a jsou uchycené do ocelových L 

profilů. Výška vazníků je mezi 1,3 – 3,5 m. Hlavním nosným systém je uložen ve směru V-Z, zavětrován je kolmým ztužujícím 

systémem je tvořen z jednotlivých lepených pásnic v umístěných v rovině hlavních vazníků. Horní a spodní pásnice hlavního 

nosného systému tvoří profil š.200 mm a v.400 mm. Stojiny jsou profilu o rozměru 200 x 200 mm.  

Lepené lamelové dřevo je navrženo pevnostní třídy Gl32h, spoje jednotlivých prvků jsou navrženy jako kolíkové/svorníkové. 

Kolmý ztužující systém je navržen z prvků 200 x 200 mm, na něm jsou uloženy krokve vynášející střešní plášť v rozteči 530 

mm o rozměru profilu 80 x 200 mm, rozpětí 3,5 – 4 m.  

Navržená jsou ŽB monolitická, s výškou stupně 160 mm, s 25 schody. 

 

 

 

Konstrukční řešení SO02 - fara 

Svislý konstrukční systém je řešen jako převážně stěnový. Obvodové stěny š. 300 mm, vnitřní nosné stěny š. 200-250 mm a 

sloupy o r. 400 x 600 mm. jsou v 1.PP a 1.NP navrženy jako ŽB monolitické. Strop nad 1. PP tvoří trámová ŽB monolitická 

konstrukce z trámů š. 300 x v. 450 mm na rozpětí 10 m, uložené na průvlaků 300x550 mm. Stropy nad 1. a 2. NP jsou 

navrženy z předepnutých stropních Panelů Spirol tl. 250 mm kvůli možnosti nízké stavební výšky konstrukce na velkého 

rozpětí (10,05 m), nebo jako obousměrně vyztužené stropní desky tl. 250 mm (rozpětí 8,9 m). Stropy jsou spřaženy s výztuží 

ŽB monolitických stěn v 1.NP/ ŽB věnce v 2.NP nabetonávkou tl. 50 mm. Obvodové nosné stěny v 2.NP jsou navrženy 



z keramických tvárnic Heluz 30 2in1, z důvodu dobrých tepelně izolačních vlastností v místě ztenčení obvodového pláště. 

Schodiště a ztužující jádro s výtahem je navrženo z monolitického ŽB v celé budově. 

 

Konstrukční řešení SO03 – podzemní parkoviště 

Konstrukční systém podzemního parkoviště je řešený jako kombinovaný. Obvodové nosné stěny tl. 300 mm jsou provedeny 

z monolitického ŽB, vnitřní nosné sloupy jsou r. 300 x 600 mm s největším polem rozměru 6,3 x 6,6 m. 

Strop vynáší průvlaky v.600 mm, š.300 mm, stropní konstrukce tvoří ŽB monolitické desky tl. 250 mm. Strop je navržen, aby 

unesl zatížení od skladby pochozí a pojezdové střechy, která tvoří náměstí před kostelem. 

 

Střecha 

Oblouková střecha nad hlavní lodí je řešena jako jednoplášťová, prkenné bednění je uložené na krokvích, na něm je 

provedena parozábrana z asfaltových pasů a vrstva tepelné izolace z minerální vaty uložená mezi instalační trámky 

z minerální vaty. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří mechanicky kotvená PVC fólie.  Střecha je odvodněna vyhřívaným 

zaatikovým žlabem, dešťová voda je svedena do zateplených svislých svodů, vedených za fasádním pláštěm. 

Střechy nad okolními prostory kostela jsou navrženy jako ploché jednoplášťové s povlakovou hydroizolační fólií. Odvodněné 

jsou pomocí střešních vpustí. 

Střecha fary je navržena plochá s extenzivní vegetační střechou, voda je sváděna do střešních svislých vpustí. 

Voda z veškerých střešních plášťů a náměstí je odváděna do nádrží o celkovém objemu 30 m3 v technické místnosti v 1.PP a 

je využívána ke splachování WC a na zálivku farního sadu a zeleně v okolí kostela. Přebytečná dešťová voda je odváděna 

přepadem do zasakovací nádrže v sadu, umístěné v sadu. 

 

Výplně otvorů 

Okna budou provedena hliníkových rámů zasklených izolačním trojsklem. Část okenních otvorů bude provedena 

v předsazené montáži sytému Dafe Purex basic na ocelové kotvy s purenitovými profily. 

Hlavní tři dveře do chrámu budou provedeny z masivního dřeva – mořeného dubu, do dřevěné rámové zárubně. Ostatní 

vstupní a okenní výplně do budovy budou provedeny z hliníkových rámů. Okna kostela s povrchovou úpravou barvy RAL 

7038, okenní výplně fary RAL 7016.  

V interiéru kostela budou dveře vedoucí do chrámu provedeny z masivního dřeva do dřevěné rámové zárubně – dub mořený, 

v provozním zázemí budou provedeny dveře z MDF dýhované. 

Uvnitř kostela jsou navrženy otočné dělící panely s akustickými vlastnostmi difúzorů. Provedení je z masivního dřeva, 

povrchová úprava z dubové dýhy mořené. 

Okenní výplně bazilikálních obvodových oken chrámu budou provedeny z hliníkových profilů s povrchovou úpravou v barvě 

RAL 9010.  

Okna na jižní straně fasády fary budou vybavena fotovoltaickými roletami SolarGaps ve vestavěných schránkách. 

 

Venkovní povrchové úpravy 

Spodní část pláště kostela je navržena jako provětrávaná zavěšená fasáda z lícového zdiva z cihel Klinker ČF červená melír 

140 x 290 x 65 mm na systémové nerezové kotvení z produktů firmy Halfen. Zateplení je provedeno z difúzně 

otevřené minerální izolace na bázi skla URSA FDP s nakašírovanou netkanou sklotextilií. 

Z druhé části, v místě bazilikálního osvětlení, je fasáda provedena jako provětrávaná z předsazených betonových panelů 

s cihlovou povrchovou úpravou, zavěšených na ocelových kotevních prvcích systému pro provětrávané zavěšené betonové 

fasády Halfen. Prosklené části pláště jsou pak navrženy jako jeden kus dl.5,5 m z Profilitu, alkalického litého válcovaného 

stavebního skla ve tvaru profilu U š.490 mm do předsazeného hliníkového rámu, s povrchovou úpravou Pilkington Profilit™ 



Clear s povrchovou úpravou Pilkington Active pro samočištění skla. Zateplení je provedeno kontaktně na ŽB stěnu 

z minerální izolace s povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky silikonové bílé. 

Obvodový plášť fary je navržen v 1.NP jako předsazená provětrávaná betonová fasáda, fasáda 2.NP je navržena jako 

provětrávaná zavěšená fasáda z lícového zdiva z cihel Klinker ČF červená melír 140 x 290 x 65 mm na systémové nerezové 

kotvení z produktů firmy Halfen. Zateplení je provedeno z difúzně otevřené minerální izolace URSA FDP na bázi skla s 

nakašírovanou netkanou sklotextilií. 

Vnitřní povrchové úpravy 

Vnitřní povrchová úprava stěn hlavního sálu bude převážně provedena kvalitní hladkou sádrovou omítkou. Sloupy kruhové 

budou obloženy obkladem z travertinu odstín Navona. Omítka zábradlí kůru bude provedena s dekoračním nátěrem na 

základě akrylové živic. 

Podlahy v hlavních sakrálních prostorech budou provedeny z dlažby z travertinu. V ostatních provozech společenské části 

fary budou provedeny povrchové úpravy z lité barvené cementové stěrky, v místnostech hygienického zázemí bude použita 

keramická dlažba a obklad. 

V místnostech kanceláří a ubytování budou provedeny vinylové podlahy s dekorem dřeva, dýha dub, v jednací místnosti a 

ložnicích je navržen koberec. 

 

11. ŘEŠENÍ INTERIÉRU 

 Vytápění 

Jako zdroj tepla pro vytápění kostela a fary je navržena kombinace tepelného čerpadla země-voda s 6 hloubkovými vrty, 

umístěnými na pozemku pod budovou, a tepelného výměníku, napojeného na teplovod v ul. Horníkova.  

Tepelné čerpadlo je využíváno celoročně k temperování nebo chlazení prostor kostela a farního sálu formou lokálního 

podlahového teplovodního vytápění. Na Touto formou budou vytápěny také místností hygienického zázemí fary celoročně. 

Ostatní prostory fary a ubytování členů kongregace budou vytápěny pomocí deskových teplovodních otopných těles vhodné 

dimenze. 

Teplovodní výměník napojený na centrální teplovod sídliště, bude využíván pouze k nárazovému vytápění kostela před mší 

v zimních měsících pomocí teplovodního lavicového vytápění z vinutého potrubí vedeného pod sedadly pevně montovaných 

lavic, s hliníkovou úpravou povrchu. Tím se docílí rychlého dosažení teplotní pohody uvnitř chrámu. Dále bude nárazově 

vytápět v zimních měsících farní sál pomocí podlahových konvektorů. 

Garáž bude nevytápěná, instalace vedené garáží budou vedeny v ochranné tepelné izolaci, svody dešťové vody z náměstí 

budou v zimních měsících ohřívány pomocí odporového drátu. Technická místnost s nádržemi na dešťovou vodu bude 

temperována. 

 

Větrání 

Výměna vzduchu v hlavním prostoru kostela bude zajištěna přednostně formou umělého větrání kvůli objemu prostoru a 

maximálnímu počtu návštěvníků. Čerstvý vzduch je nasáván otvorem ve fasádě, krytým protidešťovou žaluzií v úrovni 2.NP, 

směrem k fasádě kostela. Odtud putuje do strojovny VZT, umístněné v 1.NP a je dále upravován. Následně je odveden 

vzduchovodným potrubím v podhledu nad sociálním zázemím a chodbou ve spojovacím krčku do dutého zábradlí kůru, 

odkud je distribuován pomocí drobných dýz pr.125 mm po celém obvodu kůru, kudy čerstvý vzduch rovnoměrně zaplavuje 

sál. Odpadní vzduch je nasáván ve výškové úrovni 11,5 m do šachty nad dveřmi do sakristie v presbytáři, odkud je 

podhledem nad sakristií přiváděn znovu do místnosti VZT. Po zpětném předání tepla v rekuperační jednotce je odváděn 

šachtou do výdechu na fasádě, umístěného směrem k farnímu sadu. Přirozené větrání je navrženo jako pouze doplňkové – 

pomocí okenních otvorů směrem do průchodu mezi kostelem a farou. 

Sakristie a boční kaple budou odvětrány nuceně, podtlakově, stejně tak jako chodby v místnostech technického zázemí a 

sociální zázemí fary. 

Farní sál bude větrán kombinací přirozeného a nuceného větrání. 



Chodba v 2.NP fary bude větrána přetlakově nuceně. Hygienického zázemí v 2.NP bude řešeno lokálně podtlakově nuceně, 

popřípadě přirozeně. Ložnice, kanceláře a další prostory v 2.NP fary budou větrány přirozeně okenními otvory.  

Podzemní garáž je odvětrávaná lokálně podtlakově ventilátorem umístěným prostoru parkoviště s vyústěním do šachty 

s výdechem na střechu objektu fary. Přívod vzduchu bude zajištěn skrze větrací otvory v děrovaném plechu pláště 

garážových vrat. 

 

Akustické řešení 

Pro sakrální prostor je akustika prostředí liturgického sálu zásadním aspektem. Na sakrální prostor jsou kladeny dva hlavní 

požadavky – aby bylo dobře slyšitelné a srozumitelné mluvené slovo kněze během bohoslužby v celém sále a aby zpěv 

věřících a varhany důstojně doprovázeli slavnost mše. Doba dozvuku, která popisuje časové šíření zvuku chrámem spolu 

s jeho odrazy v prostoru, je nejdůležitější kritérium při posuzování akustiky sakrálních prostor. 

Doba dozvuku má pro mluvené slovo i hudební projev rozdílnou optimální hodnotu, pro řeč jsou uváděny hodnoty 0,5 – 1,2, 

s rostoucí dobou dozvuku se snižuje srozumitelnost řeči. Pro hudbu jsou optimální hodnoty 1,6 – 2,1 s, u varhan by neměla 

hodnota klesnout pod 2 s, v gotických chrámech dosahuje až 8 sekund. Lze usoudit, že nelze naleznout ideální kompromis a 

je nutné vybrat kategorii, která dostane přednost.  

Dobu a frekvenční průběh doby dozvuku ovlivňuje vícero faktorů, jedním z nich je geometrická dispozice prostoru a 

materiálové řešení interiérového vybavení, kde závisí pohlcení či odražení zvuku na materiálech a jejich členitosti. 

Akustickým řešení sálu lze předběžně těžko odhadovat, a proto navrhuji ve studii sérii možných řešení, které předpokládají 

aplikaci prvků kompenzujících možné akustické nedostatky základního projektu.  

• V sálu bude využita konstrukce lepených vazníků k zavěšení akustického podhledu formou kompozitních desek 

z dřevěných lamel s vložkou z akustického materiálu pohltivého nebo odrazivého dle potřeb akustického projektu. 

Podhled spolu se spodními pásnicemi vazníků vytvoří dojem kazetování stropu, symbolickou paralelu ke kazetovým 

stropům bazilik. 

• Otočné panely, propojující boční kaple a hlavní sál, jsou navrženy jako profilované, na podobném principu jako 

komerční difúzory/absorbéry, využívané k úpravě akustiky místností. 

• Protože místo mluvené řeči je snáze lokalizovatelné, zatímco hudba se v sále může odehrávat jako na kůru, tak v 

presbytáři (místo pro scholu), v návrhu bych kompenzovala delší dobu dozvuku mluvené řeči pomocí přenosu do 

mirkofonu a umístěním reproduktorů v kritických místech sálu. 

• Další možnou kompenzační plochou je zábradlí kůru, navržené jako předsazená konstrukce z SDK a může sloužit 

jako pohltivá, využitím strukturované akustické omítky.   

 

Samostatným akustickým tématem je řešení zvonice. V návrhu je pojata tak, že zvony jsou viditelné a „přímo“ slyšitelné 

štěrbinovými otvory v samotné věži zvonice, směřujícími směrem k Salesku a k parkovišti polikliniky. Směry, kde se nachází 

blízká bytová zástavba, jsou odstíněny ŽB stěnou. Ve zvonici jsou navrženy tři zvony, projekt nepředpokládá jejich odbíjení 

každou denní hodinu, ale především ve dny mše svaté, slavností a v dobu klekání. Zvony jsou umístěny v rozlišné výšce. 

Součástí návrhu jsou varhany, jejich velikost se odvíjí od velikosti sálu, kde jsou umístěny a počtu posluchačů. Dle 

orientačních propočtu na základě vzorců Ellerhorsta vychází počet rejstříků varhan na 14 – 25, kde základnu principálového 

sboru tvoří Principál 8‘, zvukovou korunu rejstříku tvoří 4 řady od polohy 1 1/3. 



Osvětlení 

Přirozené i umělé osvětlení má v chrámu zásadní scénický význam. Přímé sluneční paprsky jsou potlačeny na minimum a 

v chrámu tím vzniká v době mimo bohoslužbu prostředí, vybízející ke ztišení a kontemplaci. Chrám prosvětluje přímým 

denním světlem dvě dlouhá okna v apsidě presbytáře, ostatní osvětlení chrámu je difúzní, nepřímé, čímž vzniká kontrast, 

který podtrhuje myšlenku cesty k oltáři a svatostánku jako centru chrámu.  

Rozptýlené difúzní světlo dopadá do sálu chrámu pomocí horních obvodových oken, které jsou však oproti plášti posunuta a 

světlo tak proniká nepřímo až po odrazu skrze štěrbiny v předsazeném plášti. Chrám dosvětluje nepřímé světlo skrze mléčné 

sklo z prostoru jižní a severní kaple. Zvláštní význam má difúzní světlo procházející skrze vitrážová okna v průčelí chrámu 

před varhany a vitráži v apsidě, které dodají interiéru, jinak řešeném v přírodních odstínech barevný akcent. 

 

Výtvarné dílo 

Vitráže mají symbolický význam, otevírají a uzavírají chrám. V průčelí je navržena vitráž s holubicí, symbolem Ducha svatého. 

V apsidě presbytáře se nachází jeho abstraktní vyobrazení, v Bibli formu ohně, větru, deště.   

V chrámu je navržena křížová cesta s 14 deskovými reliéfními obrazy od líšeňské sochařky Martiny Netíkové, 12 v hlavním 

sále a 2 v bočních kaplích. Ztvárnění vychází z námětů tvorby sochařky, která již v minulosti do dřevěných desek provedla 

obrácený reliéf – vřezaný do hloubky dřeva – s biblickými motivy. Příběh křížové cesty, který proniká do hladkého povrchu 

dřevěných desek, má dotvářet motiv cesty z povrchu do nitra.  

 

Požární řešení 

Objekt je rozdělen na šest základních požárních úseků: 

 

P01.01  Podzemní parkoviště 

N01.01/N2 Prostor kostela, technického a sociálního zázemí 

N01.02/N2 Veřejná část fary 

N01.03/N2 Technická místnost vzduchotechniky 

N02.01  Nechráněná úniková cesta 

N02.02  Ubytování pro členy kongregace 

 

A na požární úseky šachet: 

Š-P01.01 /N2 Výtahová šachta 

Š-P01.02/N2 Šachta vzduchotechniky podzemního parkoviště 

Š-P01.03/N2 Šachta TZB 

Š-N01.02/N2 Šachta TZB 

 

 V objektu je navržená nechráněná úniková cesta s nulovým požárním rizikem, ostatní požární úseky vyhoví z hlediska potřeb 

úniku osob. Přístup na pozemek pro potřeby požárního zásahu je možný z ul. Molákova a z ul. Horníkova. 

  



  



 

 

12. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU 

Objekt bude díky zelené střeše nad objektem fary pomáhat zpomalovat odtok dešťové vody z daného území, na daném místě 

se také zvýší výpar. Dešťová voda bude ze všech střech objektu sbírána do nádrží o celkovém objemu 30 m3 na dešťovou 

vodu v 1.PP, odkud bude čerpána ke splachování wc a k zalévání ovocných stromů a okrasné zeleně v okolí kostela. 

Přebytečná dešťová voda bude zasakována na pozemku v sadu.  

Obálka objektu byla konzultována a výpočty byla ověřeno splnění požadavků na tepelně fyzikálních vlastností obvodového 

pláště. 

Součástí návrhu je umístění fotovoltaických žaluzií firmy SolarGaps na jižně orientovanou fasádu fary. Tyto žaluzie se natáčí 

ke slunci dle optimálního úhlu dopadu paprsků, tím generují vyšší zisky energie než pevně montované solární panely. 

Zároveň poskytují stínění, což zabraňuje přehřívání místností. Nevyznačují se nestandardním vzhledem oproti hliníkovým. 

Jsou napojené na chytré aplikace v telefonu a je možné jejich naklopení ovládat nebo ponechat fungování na softwaru. 

Elektrická energie z žaluzií by měla být schopna pokrýt základní potřebu ubytovaných členů kongregace, přebytečná energie 

by byla prodávána do sítě. 
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