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Nový zákon - sv. Matouš, Marek, Lukáš, Jan a kol. 

O podstatě uměleckého díla - Romano Guardini (2009) 

Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění - Radko Chodura, Věra Klimešová, Alois Křišťan 

(2001) 

Sacrosanctum Concilium /Konstituce o posvátné liturgii - Biskup Pavel, služebníků božích 

(1963) 

Eucharistie v křesťanské antice - František Kunetka (Teologické texty 2005/4) 

Ticho a světlo - Louis Kahn (1999) 

Polní cesta - Martin Heidegger 

Má vypadat kostel jako kostel? - Marek Štěpán (ASB 10/2011) 

Sakrální stavby dokážou veřejný prostor zakotvit v čase - Marek Štěpán (Artikl 5/2012) 

Architekti CZ - Jaroslav Sládeček (2015)  

Tématem diplomové práce je návrh křesťanského kostela na analyticky vybraném místě 

duchovního brownfield v Brně. Jeho kapacita bude odpovídat spádové oblasti. Jeho součástí 

bude prostor pro bohoslužbu, společenské, technické a další nezbytné zázemí, vše s ohledem 

na současné potřeby církevního společenství a soudobou liturgii. Pro stavbu bude vybrána 

konkrétní stavební technologie. Práce bude založena na individuálních odpovědích na téma jak 

má vypadat současný kostel. 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude 

výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 

jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového projektu 

je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. příloh č.1: Úprava odevzdání a zveřejňování 

vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 

Předepsané přílohy 

Seznam složek: 

A. DOKLADOVÁ ČÁST: 

B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 

- textová část A4 v předepsané podobě 

- architektonická studie v úměrném měřítku 

- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 

- architektonický detail v úměrném měřítku 

- úplný projekt ve formátu A3 

- presentační plakát 700/1000mm na výšku 

C. MODEL v úměrném měřítku 

CD s dokumentací celého projektu  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 



odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 
Ing. arch. Marek Štěpán 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



 

Návrh kostela Seslání Ducha Svatého s duchovním centrem v Brně v Líšni odpovídá 

na otázku: „Jak by měl současný kostel vypadat?“ Z analytických rozborů místa, 

uvědomění si charakteru a požadavků dnešní doby, historické a kulturní 

návaznosti a liturgických změn minulého století vzešlo 7 bodů architektury nového 

kostela. Tento program popisuje novou liturgii, definuje formu podřizující se 

společenství věřících, charakterizuje práci s hmotnou obálkou vnitřního prostoru, 

stanovuje vztah horizontály a vertikály i oblého a hranatého, objasňuje téma 

orientace a práce s vnitřním prostorem. Výsledné urbanistické a architektonické 

řešení vychází z těchto předpokladů.  

 

Duchovní centrum, tvořené multifunkčním sálem, učebnou, klubovnou, farou, 

kavárnou s knihovnou a podzemními garážemi s technikou, je geometricky přísné, 

vrstevnaté a přesně osazené, zatímco stavba kostela je zcela odlišná svým tvarem i 

měřítkem, což poukazuje na odlišnost funkční i sakrální. Abstraktní forma kostela 

odkazuje na nedotknutelnost boží. Nitro kostela je prostorem ztišení, prostorem 

střídmým a vznešeným, formovaným principy vyššího řádu. Důležitým výrazovým 

prostředkem se zde stává světlo jako tvůrce duchovního prostoru. Významnou 

součástí návrhu je také princip uspořádání kostela s duchovním centrem okolo 

vnitřního náměstíčka, otevřeného na jih širokým nástupním schodištěm.  

moderní kostel, duchovní centrum, nová liturgie, organická forma, nepřímé denní 

osvětlení, pohledový beton, fotokatalytický beton, skořepinová konstrukce



The design of the Church “Seslání Ducha Svatého” with the spiritual center in Líšeň, 

Brno answers the question: "How should the contemporary church look like?" 

Analysis of the site, awareness of the character and requirements of today's time, 

historical and cultural continuity and liturgical changes of the last century gave rise 

to 7 points of the architecture of the new church. This program describes the new 

liturgy, defines the form of the subordinate community of believers, characterizes 

the work with the material envelope of the inner space, establishes the relation 

between the horizontal and the vertical and the curved and rectangular, explains 

the theme of orientation and work with the interior. The final urban and 

architectural solution is based on these assumptions.

The spiritual center, consisting of a multifunctional hall, a classroom, a club-room, 

a rectory, a cafeteria with a library, and underground garages with technology, is 

geometrically rigid, layered and precisely fitted, while church is completely 

different in its shape and scale, indicating functional and sacral differences. The 

abstract form of the church refers to the inviolability of God. The interior of the 

Church is a place of silence, a pure and noble space, formed by higher order 

principles. Another important way of expression becomes light as the creator of 

the spiritual space. An important part of the proposal is also the principle of 

organizing a church with a spiritual center around the inner square opened to the 

south by a wide entrance staircase. 

modern church, spiritual center, new liturgy, organic form, indirect daylight, 

exposed concrete, photocatalytic concrete, shell structure



 

Bc. Miroslav Strnad Kostel ve městě. Brno, 2017. 14 s., 65 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce 
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Hlavním tématem zkoumání a tvorby je křesťanský kostel v prostředí velkého 

města a veškeré vazby a aktivity kolem takového sakrálního prostoru. Zkoumání 

evropského kontextu, měřítka města a městské duchovní struktury vyústí v 

myšlenkovou syntézu. Výsledek bude návrh konkrétního kostela na konkrétním 

místě s konkrétní stavební technologií. Jak má tedy současný kostel ve městě 

vypadat? 
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projekt:   Farní kostel Seslání Ducha Svatého 

název práce:   Kostel ve městě 

místo:   Horníkova 2533, 628 00 Brno-Líšeň 

autor:   Bc. Miroslav Strnad 

vedoucí práce:  Ing. arch. Marek Štěpán 

zastavěná plocha: 2 269 m2 

užitná plocha:  2 629 m2 

zpevněné plochy: 1 249 m2 

plocha pozemku: 8 498 m2 

obestavěný prostor: 19 305 m3 

 

 

Předmětem řešení je návrh nového farního kostela Seslání Ducha Svatého doplněného o duchovní 

centrum. Stavební program je vymezen na následující: budova kostela se zázemím, knihovna, 

kavárna s nabídkou prodeje drobných předmětů, multifunkční sál se zázemím, učebna, klubovna, 

farní kancelář, 3 byty, prostory pro parkování a technické zázemí. 

Návrh zahrnující sakrální a profánní část je svým účelem polyfunkční. Nosným prvkem programu 

je samotný kostel, který má charakter sakrální veřejné stavby a slouží jak místní komunitě věřících, 

tak návštěvníkům z širšího okolí. Dále nabídne soukromou část bytů, sloužících k bydlení. Na kostel 

navazuje knihovna a kavárna s prodejem drobných předmětů, které slouží veřejnosti jako místa 

potkávání a vzdělávání. Multifunkční sál slouží především příležitostným akcím a výstavám pro 

veřejnost. Klubovna a učebna bude využívána žáky, dětmi, rodiči s dětmi, seniory a dalšími 

sociálními skupinami k vzdělávacím, sociálním a kulturním aktivitám. Součástí fary je kancelář 

umožňující úřední činnost, archiv a jednací místnost. Komplex nabídne lidem z této lokality a okolí 

novou nabídku služeb, kulturního a duchovního vyžití. 
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Řešené místo se nachází v centrální poloze sídlištní zástavby v brněnské čtvrti Líšeň. Je obklopeno 

převážně panelovými bytovými domy rozvolněné nepravidelné struktury zástavby. Výjimku tvoří 

jižní strana, která je otevřená dalekým výhledům do údolí. Celá oblast je zároveň jižním svahem, 

což vytváří výhodné urbanistické podmínky. Pozemek je přístupný pěším ze všech čtyřech stran, 

vjezd na pozemek je v současné době ze severu v návaznosti na pozemní parkoviště. Přístup 

automobilové dopravy je možný ze západní strany z ulice Horníkovy a ze severovýchodního rohu 

z ulice Molákovy.  

 

Prostor staveniště je v současné době v neudržovaném stavu porostlý náletovou zelení. 

K parkovišti v severozápadní straně pozemku sousedí jednopodlažní objekt v chátrajícím stavu. 

Součástí návrhu je jeho odstranění. Jižněji se nachází dvě zpevněné štěrkové plochy – původně 

hřiště. Terénní konfigurace vychází z přirozené svažitosti místa. Pro realizaci stávajících ploch a 

objektů prošel svah úpravou vytvářející vodorovné terasy a místa, kde je svah výrazně prudší. 

Tohoto profilu terénu návrh využívá ku svému prospěchu a zároveň tak minimalizuje budoucí 

terénní úpravy. 

 

Umístění objektu na pozemku respektuje a reaguje na mnoho podnětů z okolí. Jižní přímá hranice 

zastavění odráží vztah svah-objekt, kdy objekt využívá hranice svahu a tuto vlastnost zdůrazňuje. 

Jedná se o svah na pozemku s přímou hranicí začátku i konce klesání a převýšením přes 4 m. 

Západní hranice dotváří pomyslnou uliční čáru posilující charakter významné pěší komunikace.  

 

Severní hranice zastavění je spíše technického rázu, opticky ukončuje veřejný prostor s 

parkovištěm. Východní část návrhu je významná z hlediska vystoupení sakrálního tělesa kostela z 

hmoty duchovního centra a tvoří rozvolněnou kompozici navazující na parkovou úpravu. 

 

Z urbanistického hlediska je zdůrazněná vazba pěší dostupnosti. Návrh počítá s největším počtem 

návštěvníků z okolního sídliště, které se rozprostírá především od východu přes jih po západ. 

Prioritně další skupinou jsou návštěvníci využívající hromadné dopravy – tramvaje na jižní straně. 

Vůči těmto nejvýznamnějším skupinám je kostel orientován otevřením prostoru náměstíčka přes 

nástupní schody směrem na jih. 

 

Dostupnost je posílena severním bezbariérovým vstupem v dosahu parkovacích stání a podzemní 

garáží s bezbariérovým přístupem na náměstíčko.  

 

Z urbanistického hlediska návrh pracuje s dvojím typem hmoty. Hranolovitost sídlištní zástavby se 

odráží v přísné geometrii kvádru duchovního centra. Sakrální část – kostel, stojí v kontrastu oproti 

duchovnímu centru i sídlišti, tvoří prostorový akcent a změkčuje a polidšťuje prostor sídliště. Svým 

organickým tvarováním zároveň ukazuje odlišnost funkce. 
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Na otázku, jak má současný kostel vypadat, není snadné přesně odpovědět. Formuluji však několik 

myšlenkových cest, které ukáží směr, kterým by se architektura zabývající se těmito duchovními 

stavbami měla ubírat.  

 

Důležitým předpokladem je vymezení pojmu kostel, který souvisí především se samotným 

prostorem pro setkávání člověka s bohem. Dále místem pro konání liturgie, místem pro meditaci, 

sebereflexi, místem klidu a ticha.  

 

Z historického vývoje je poměrně dobře čitelný archetyp kostela, který vždy odrážel společenské 

poměry, postavení církve ve společnosti a znamení doby. Dnešní doba je však v mnoha ohledech 

velmi odlišná. Globalizace, materialismus a individualizace společnosti posunula duchovní život do 

ústraní. Na prvním místě dnes nenajdeme snahy o dosažení kvality, přidané umělecké či duchovní 

hodnoty, ale ekonomické principy minimalizující náklady a maximalizující zisk. Prudký rozvoj 

probíhá na úrovni technické a technologické, úpadek můžeme pozorovat především u věcí 

nehmotné povahy. Symbolem dnešní doby jsou informační technologie, sériová výroba, automobil 

a další vynálezy jako projev zmíněného individualismu, pokroku, rychlosti a technologií.  

 

Jak by měl tedy v tomto světě vypadat kostel reflektující stav společnosti a postavení církve v ní? 

Domnívám se, že by kostel měl být stavbou spíše pokornou a prostou jdoucí svou ideologií proti 

materiálnímu a přetechnizovanému světu. Svou formou by neměl strhávat pozornost, ani se snažit 

konkurovat okolním stavbám, ale spíše ukazovat jinou cestu svým řešením. Měl by být dostatečně 

odlišný např. prací s měřítkem, symboly nebo detaily, ale zároveň by měl vhodně doplňovat okolní 

zástavbu a začlenit se do kontextu s okolím jako jakýkoliv jiný objekt. Za důležité považuji, aby byla 

stavba snadno identifikovatelná jako kostel. Toho je možné dosáhnout pomocí symbolů kříže či 

zvonů, charakteru hmoty stavby gradující směrem k nebi, portálem a dalšími architektonickými 

prvky. 

 

Samotná koncepce stavby by měla být zároveň dvojího odlišného charakteru – měla by se skládat 

z hlavního vnitřního duchovního prostoru a z přidružených prostor ostatních. Za hlavní duchovní 

prostor považuji pouze samotný liturgický prostor vnitřní, který by měl tuto jedinečnost ukazovat i 

svým řešením. Měl by být velice detailně modelován v kombinaci s pečlivou prací se světlem. Jako 

vhodné se mi jeví abstraktní formy odkazující se na nedotknutelnost boží. Vnitřní prostor by měl 

být zároveň prostorem ztišení bez zdrojů rozptýlení, prostorem střídmým a vznešeným, prostorem 

nepravidelným, formovaným principy vyššího řádu a zároveň prostorem citlivě modelovaným 

světlem jako tvůrcem duchovního prostoru. Symbolika světla vychází především z biblické tradice: 

Světlo zahání temnotu, a proto poukazuje na Boží přítomnost.  

 

Vnější obálka a přidružené prostory patří do kategorie doplňků k hlavnímu duchovnímu prostoru, 

které je nutné pojednat odlišně, konkrétně a profánně. Důležité je však podotknout, že považuji za 

nutnost, aby stavba byla jednotná a celistvá. Dvojí charakter je tedy vhodné provázat způsobem 

využívající architektonického jazyka.  
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Celý koncept nového kostela lze v tomto duchu vnímat také jako bipolární soustavu, kdy na jedné 

straně stojí vnější, profánní, informačně přehlcený a materialistický svět a na straně druhé pak svět 

vnitřní, sakrální, duchovní a idealistický. Významným bodem se stává místo přechodu mezi těmito 

dvěma světy, které by mělo být náležitým způsobem zdůrazněno.  

 

Tyto předpoklady ukazují směr, kterým by se návrh kostela, sloužícího moderní společnosti nového 

tisíciletí, měl ubírat. Definováním a konkretizováním těchto předpokladů bylo stanoveno 7 bodů 

architektonické koncepce. 

 

1. NOVÁ LITURGIE 

Současná liturgie vychází ze změn stanovených Druhým vatikánským koncilem z 2. poloviny 20. 

století. Nejvýznamnější změnou je samotné chápání vnitřního uspořádání, které je obrazem 

společenství apoštolů s Ježíšem kolem stolu při Poslední večeři. V tomto ohledu je tradiční schéma 

obdélníkové kostela typu „třída“ nevhodné a je nutné použití odlišné prostorové a koncepční 

principy.  

 

2. FORMA SE PLNĚ PODŘIZUJE SPOLEČENSTVÍ 

Nejvýznamnější prvek ovlivňující podobu kostela je dnes právě společenství věřících. Pro současný 

kostel považuji za nejvhodnější formu takovou, která se plně podřizuje samotnému společenství. 

Uspořádání věřících je abstraktní a přirozené a tomu by měl odpovídat i prostor kostela. 

Nejvhodnějším řešením se stává nepravidelná bezehranná uzavřená křivka objímající společenství. 

 

3. HMOTA 

Ladnost křivky, vycházející z uspořádání společenství kolem obětního stolu, zůstává zachována na 

vnější straně kostela. Na vnitřní straně však dochází k poměrně výraznému členění. To je 

zapříčiněno přirozenou reakcí stěny na zatížení od nosníků stropu – stejně jako v přírodě rostliny 

posilují namáhanou oblast.  

 

V místě uložení stropní konstrukce se z tenké stěny stávají masivní sloupy. Výsledkem tohoto 

procesu je věnec výklenků předělený polosloupy, který nabývá mnoha dalších funkcí. Mimo přenos 

zatížení stropu do základů v sobě skrývá dutiny pro vedení instalací. Dále výrazně vylepšuje 

akustické poměry ve vnitřním prostoru kostela, svým pravidelným rytmem členění převýšeného 

prostoru se odkazuje na tradiční chrámový prostor, a především je hlavním zdrojem denního světla. 

Prostory nik jsou také využity v úrovni podlahy pro instalaci integrovaného osvětlení, výustek 

vzduchotechniky, osazení sochařských děl, křtitelnice nebo dočasnou instalaci betléma. 

 

4. HORIZONTÁLA A VERTIKÁLA 

Horizontální princip členění hmot je uplatněn pro prostory duchovního centra, které mají charakter 

spíše profánní. Vertikálu spojuji s prostory sakrálními, do kterých vstupuje bůh.  

 

5. HRANATÉ A OBLÉ 

Způsob, jakým začlenit stavbu kostela do hranolovitého sídliště odpovídá konceptu osazení prosté 

obdélníkové hmoty duchovního centra, začleňujícího se do svého prostředí a do něj vložená oblá 

hmota kostela s přesahem, který lze chápat jako duchovní přesah samotného prostoru nebo ve 
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smyslu návaznosti na tradiční apsidální zakončení kostelů. Metodou kontrastu zároveň dochází k 

oddělení sakrální stavbu kostela od ostatních provozů.  

 

6. ORIENTACE 

Návrh respektuje tradiční orientaci k východu, která je významnou hodnotou z hlediska historické 

kontinuity a symboliky. Tradičně je uvažováno o převažující orientaci směrem na východ ke svaté 

zemi nebo východu samotného slunce. Zároveň má druhý příchod Krista v soudný den přijít z 

východu. 

 

7. PRÁCE S VNITŘNÍM PROSTOREM 

Kostel Seslání Ducha Svatého je místem ztišení, prostorem jednoduchým a uklidňujícím. Měl by 

návštěvníky vybízet k sebezamyšlení a meditaci. Interiér je třeba pojednat velmi citlivě, především 

jemnou prací se světlem jako tvůrcem duchovního prostoru. 

 

 
 

Duchovní centrum s kostelem je soustavou 2 budov o 2 nadzemních a 1 podzemním podlaží. 

Duchovní centrum se skládá z podzemního podlaží, kde jsou garáže a technické zázemí, a 1. NP, 

kde je celý provoz duchovního centra. Kostel je ve stejné rovině 1. NP jako duchovní centrum, 

doplněný o kůr v 2. NP.  

 

Hlavní vstup je orientován z jihu pod svahem. Návrh zde vytváří příjemný parkový veřejný prostor 

se zpevněnými plochami hřiště, informačními prvky, odpočinkovou zónou a terasovitými úpravami 

svahu. Tento prostor je protknutý linií s hlavním nástupním schodištěm, která svým zužujícím se 

charakterem vtahuje kolemjdoucí do svého nitra. Po překonání 3 schodišťových ramen rozšířených 

relaxačními podestami se dostáváme do prostoru sevřeného ze tří stran duchovním centrem a 

kostelem. Jižní strana zůstává otevřená výhledům a slunci. Tento polouzavřený veřejný prostor 

duchovního náměstíčka tedy můžeme vnímat jako protipól veřejnému ryze světskému prostoru 

pod schodištěm.  

 

Náměstíčko vychází z archetypu rajských dvorů. Centrální část otevřeného prostoru doplněná 

zelení je obehnána krytým ochozem, což zajišťuje ochranu vůči nepřízni klimatických vlivů, a tedy 

bezproblémový provoz. Další přístupy jsou bezbariérové, průchodem ze severní strany a 

schodišťovým prostorem z suterénních parkovacích prostor. 

 

Z náměstíčka je možné vstoupit přímo do všech provozů. Jedná se o vstup do duchovního centra s 

multifunkčním sálem na západní straně, další vstup je do kavárny a do schodišťového prostoru na 

severu, samostatný vstup mají také byty a kostel ve východní části náměstíčka.  

 

Po vstupu do západní části duchovního centra následuje foyer ukončený kamennou zahradou a 

průhledy ven. Foyer vytváří centrální prostor sloužící jako komunikační uzel a sálu jako předprostor. 

Samotný multifunkční sál je převýšeným prostorem s horním osvětlením a s doplňkovými provozy 

– sklad, zázemí a přípravna. V letních měsících je možné jej otevřít bočními dveřmi do prostoru 
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náměstíčka, vznikne tak větší volně plynoucí prostor pro různé akce. Z foyer je také přímý vstup do 

farní kanceláře s archivem a s jednací místností. Na druhé straně se nachází spojovací chodba 

s hygienickým zázemím, klubovnou a učebnou.  

 

Na severní straně náměstíčka se nachází vstup do schodišťového prostoru, který jej spojuje 

s podzemními garážemi a technickým zázemím schodištěm a výtahem. Na severní straně je také 

vstup do kavárny se příručním skladem, která nabízí prodej drobných předmětů s křesťanskou 

tématikou a výrobků z dětských dílen. Přes kavárnu se vstupuje do prostoru multimediální 

knihovny, určené ke vzdělávání moderní formou. Knihovna disponuje také hygienickým zázemím.  

 

Na jižní straně se nachází dva vstupy, do kostela a k bytům. Hlavní vstup do kostela tvoří široké 

obloukové dřevěné dveře. Po vstupu následuje zádveří s přístupem do prostor hygienického 

zázemí, skladu, společné místnosti a samotného liturgického prostoru kostela. Ten je 

charakteristický svým výše zmíněným dynamickým pojetím. V interiéru kostela se nacházejí 

z architektonického pohledu vložená tělesa zpovědnice a místnosti matek s dětmi. V jižní části 

liturgického prostoru se nalézá vstup do adorační kaple a přístup po schodišti na kůr s varhany. 

Z kůru pokračuje těleso s prostorem matek s dětmi jako schodiště umožňující výstup na střechu a 

vstup do dutinové konstrukce stropu.  

 

Poslední vstup ústí do soukromé části bytů. Nalezneme zde společnou místnost pro kněze, 2 byty 

1+1 a jeden byt 4+1. Zajímavým prostorem se stává spojovací chodba prosvětlená dvorkem 

s kamennou zahradou. 

 

 

 
 

Z konstrukčního hlediska můžeme návrh rozdělit do 3 kategorií: stavba duchovního centra 

v rozsahu 1. PP, stavba duchovního centra mimo 1. PP a stavba objektu kostela. 

 

Konstrukce stavby duchovního centra v rozsahu 1. PP je tvořena železobetonovým monolitickým 

skeletovým systémem s vnitřními sloupy, obvodovým nosným ztužujícím pláštěm a 

železobetonovým jádrem výtahové šachty. Založení je tvořeno systémem pilot nesoucích nosnou 

železobetonovou konstrukci bílé vany z vodostavebního betonu. Konstrukce stropů je monolitická 

železobetonová. Nad prostorem multifunkčního sálu je navržena konstrukce železobetonové 

skořepiny nesená v podélné ose železobetonovými monolitickými sloupy, v ose příčné 

monolitickými ztužujícími stěnami.  

  

Konstrukce stavby duchovního centra mimo 1. PP je tvořena systémem železobetonových 

monolitických stěn založených na základových pasech. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové, 

monolitické. Z pohledu realizace se jedná o běžné konstrukční řešení. 

 

Z hlediska materiálů a skladeb je celé duchovní centrum řešené stejným systémem. Obvodový 

plášť je dvojího charakteru dle výkresové dokumentace. V některých místech se jedná o konstrukci 

sendviče typu pohledový beton – tepelná izolace – vnitřní nosná železobetonová konstrukce. Na 
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místech jiných dřevěná fasáda na nosném roštu vyplněném tepelnou izolací a kotveném do vnitřní 

nosné železobetonové konstrukce. Skladbu střechy tvoří nejčastěji extenzivní zelená střecha. 

Vnitřní nenosné stěny a příčky jsou pórobetonové. Podlahy v interiéru jsou z litého teraca, 

dřevěného masivu anebo z keramické dlažby. Okna jsou s hliníkovými rámy a izolačními trojskly.  

 

Konstrukce objektu kostela je atypická. Jedná se o prostorový nosný železobetonový monolitický 

stěnový plášť s proměnlivou šířkou viz přiložený detail řezu, který je založen na roznášecím 

železobetonovém pase podpořený pilotami. V nejširších místech stěnové konstrukce se napojuje 

dutinová železobetonová monolitická konstrukce stropu s hlavními nosnými průvlaky a příčnými 

roznášecími a odlehčujícími žebry při horní i spodní desce. Nosná stěna je ukončena nad horní 

úrovní stropu konzolovitým vytažením vytvářející střešní desku a umožňující horní kotvení systému 

oken, které tvoří hlavní osvětlení interiéru kostela. Okna jsou hliníková s izolačními trojskly. Skladba 

střechy je navržena jako plochá střecha s hydroizolační fólií a vyspádovaná tepelně izolačními klíny. 

Skladba stěny odpovídá sendvičové konstrukci typu pohledový fotokatalytický beton - tepelná 

izolace - vnitřní železobetonová monolitická nosná konstrukce. Podlaha je z litého teraca.  



  

Návrh kostela s duchovním centrem v Brně, Líšni odpovídá na nejdůležitější otázky 

současné doby v oblasti architektury sakrálních křesťanských staveb. Podařilo se 

propojit nové liturgické požadavky s tradičním charakterem a atmosférou kostelů a 

s použitím moderního architektonického jazyka. Z pohledu materiálového a 

technologického řešení je kostel s duchovním centrem velice progresivní a využívá 

nejnovějších poznatků z těchto oblastí. Kostel Seslání Ducha Svatého tak ukazuje 

cestu, jakou by se tyto duchovní stavby mohli ubírat.   
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Abstrakt práce  Návrh kostela Seslání Ducha Svatého s duchovním centrem v Brně 

v Líšni odpovídá na otázku: „Jak by měl současný kostel vypadat?“ Z 

analytických rozborů místa, uvědomění si charakteru a požadavků 

dnešní doby, historické a kulturní návaznosti a liturgických změn 

minulého století vzešlo 7 bodů architektury nového kostela. Tento 

program popisuje novou liturgii, definuje formu podřizující se 

společenství věřících, charakterizuje práci s hmotnou obálkou vnitřního 

prostoru, stanovuje vztah horizontály a vertikály i oblého a hranatého, 

objasňuje téma orientace a práce s vnitřním prostorem. Výsledné 

urbanistické a architektonické řešení vychází z těchto předpokladů.  

 



Duchovní centrum, tvořené multifunkčním sálem, učebnou, klubovnou, 

farou, kavárnou s knihovnou a podzemními garážemi s technikou, je 

geometricky přísné, vrstevnaté a přesně osazené, zatímco stavba 

kostela je zcela odlišná svým tvarem i měřítkem, což poukazuje na 

odlišnost funkční i sakrální. Abstraktní forma kostela odkazuje na 

nedotknutelnost boží. Nitro kostela je prostorem ztišení, prostorem 

střídmým a vznešeným, formovaným principy vyššího řádu. Důležitým 

výrazovým prostředkem se zde stává světlo jako tvůrce duchovního 

prostoru. Významnou součástí návrhu je také princip uspořádání 

kostela s duchovním centrem okolo vnitřního náměstíčka, otevřeného 

na jih širokým nástupním schodištěm.  

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The design of the Church “Seslání Ducha Svatého” with the spiritual 

center in Líšeň, Brno answers the question: "How should the 

contemporary church look like?" Analysis of the site, awareness of the 

character and requirements of today's time, historical and cultural 

continuity and liturgical changes of the last century gave rise to 7 points 

of the architecture of the new church. This program describes the new 

liturgy, defines the form of the subordinate community of believers, 

characterizes the work with the material envelope of the inner space, 

establishes the relation between the horizontal and the vertical and the 

curved and rectangular, explains the theme of orientation and work 

with the interior. The final urban and architectural solution is based on 

these assumptions. 

 

The spiritual center, consisting of a multifunctional hall, a classroom, a 

club-room, a rectory, a cafeteria with a library, and underground 

garages with technology, is geometrically rigid, layered and precisely 

fitted, while church is completely different in its shape and scale, 

indicating functional and sacral differences. The abstract form of the 

church refers to the inviolability of God. The interior of the Church is a 

place of silence, a pure and noble space, formed by higher order 

principles. Another important way of expression becomes light as the 

creator of the spiritual space. An important part of the proposal is also 

the principle of organizing a church with a spiritual center around the 

inner square opened to the south by a wide entrance staircase. 

 

 

 



Klíčová slova  moderní kostel, duchovní centrum, nová liturgie, organická forma, 

nepřímé denní osvětlení, pohledový beton, fotokatalytický beton, 

skořepinová konstrukce 
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