




PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Urbanistický kontext

 Nový kostel je situován v obci Krhová, 2 kilometry severovýchodně od města Valašského 
Meziříčí. Objekt kostela je přičleněn ke stávajícímu hřbitovu, který je umístěn východně nad cen-
trem obce. Kostel s hřbitovem se nachází na mírně svažitém jihozápadním svahu. Ke hřbitovu 
vede cesta lemovaná alejí stromů. Kostel navazuje na západní stranu hřbitova a vytváří tak jeden 
celek. Ten je proříznut prodlouženou osou přístupové komunikace. celý tento útvar má rozměry 
30x222 m.

Koncept

 Hlavní myšlenkou je dát obci stavbu, která z historického hlediska byla vždy stavbou 
nejdůležitější. Stavba, která reprezentuje hodnoty trvalé. Ty, které formovaly českou společnost, 
potažmo evropskou společnost, které jsme nedílnou součástí. Návrh vychází z historických sou-
vislostí, kdy po dlouhá staletí probíhaly boje víry katolické s vírou evangelickou. Z toho vznikl  
koncept „uzavřeného místa“, „místa za zdí“, „bariéry v krajině“. Kostel navazuje na stávající hřbi-
tov a utváří s ním tak jednotný celek, který je obehnán zdí dokola a je přetnut protaženou osou 
přístupové cesty, která pokračuje do krajiny. Zeď vytváří horizontální bariéru, za kterou jsou ukryty 
naše hodnoty. Minulost reprezentovaná hroby zesnulých a kolumbáriem. Každý z nás reprezentu-
je současnost a katolický kostel jako hodnota travalá a věčná. Zde mohou všichni nalézt pokoj.   

Architektonické řešení

 Objekt kostela s hřbitovem je komponován jako horizontála hřbitovní zdi, z níž vystupuje 
jednoduchá vertikální forma kostela, která se tyčí nad obcí. Půdorys  zdi je obdélník o délkách 
stran 30 x 222 m a výškou 3,5 m. Hřbitovní část je rozčleněna na  na čtverce 30 x 30 m. Vstupní 
část je také půdorysně 30 x 30 m a je přetnuta prodlouženou osou přístupové cesty. Na vstupní 
část plynule navazuje kolumbárium, které je obdélníkové a v jejímž středu je situován kostel. Celý 
objekt má z vnější strany viditelná jen 2 kruhová okna ve štítech stěn. Jinak působí jako velká 
masa 

Konstrukční řešení

 Zeď je navržena jako železobetonová monolitická tl. 0,6 m. Kostel je založen na želežo-
betonových patkách. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými monolitickými rámy s ob-
délníkovým průřezem 0,3 x 0,6 m a železobetonovými monolitickými šťítovými stěnami. Na rámy 
bude zavěšen plášť z vodostavebního betonu přes schoecky. Kolumbárium je tvořeno stěnami 3 
x  3 x 0,6 m. 



Dispoziční řešení

 Na vstupní část, která je průchozí do krajiny navazuje kolumbárium, které na východ-
ní straně přechází přímo do hřbitova. na západní straně se dostáváme do narthexu, který je 
ohraničen stěnami kolumbária. Z narthexu nas to už navádí ke kostelu.

 Kostel je naržen jako jednolodní. Přes otočné dveře vstupujeme do kostela, kde  po obou 
stranách míjíme zpovědnice, na ose je umístěn oltář. Kříz je umístěn nalevo od oltáře. Před ním je 
sedes. Napravo od oltáře je umístěn ambon a paškál. Svatostánek je umístěn na odsazené stěně 
za menzou, kolem které se prochází do sakristie. Sakristie má ještě samostatný vsup v pravé 
zadní části kostela při průchodem kolumbáriem.

Materiálové řešení

 Celý areál je pojat minimalisticky. Hlavní použitý materiál na konstrukce je pohle-
dový beton. Ten se uplatňuje na v bílém provedení na fasádě kostela.. Stěny ohraničující 
hřbitov jsou z betonu bedněného do dřevěných prken. Pilíře kolumbária jsou taktéž z 
pohledového betonu tmavé barvy.

 Interiér je navržen kontrastně k surovému plášti z betonu. Plochy stěn jsou 
tvořeny z dřevěných lamel tl. 60 mm. Štítové stěny jsou ponechány v pohledovém beto-
nu. Ustoupená stěna na které je umístěn svatostánek je pozlacen plátkovým zlatem. Na 
mobiliář je použit hlavně beton a dřevo. Lavice se zkládají z betové desky, na kterou je na-
kotvena dřevěná lavice s opěradlem. Klekátko je taktéž dřevěné masivní. Menza, ambon 
i sedes jsou z pohledového betonu. Kříz je vykonzolován přes schecky z betonové stěny 
a je opatřen plátkovým zlatem. Svatostánek je taktéž z pohledového betonu vybedněn 
společně se stěnou a nasledně pozlacen plátkovým zlatem a osazen pozlacenými oce-
lovými dvířky.


