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Navrhnout ceremoniální prostor je úkol, který se pohybuje na rozmezí klasické a
krajinářské architektury. Usadit stavbu do jedinečné lokality a přitom zachovat
atmosféru nebyl lehký úkol. Stavba odkazuje na minulost, a proto v ní nenajdeme
žádné očité náboženské symboly. Boha musíme hledat v detailu a proporcích.
Křesťanské tradice jsou součástí naší kultury, ale pro národ složený z ateistů
ztratily tyto zvyky hlubší význam. Smysl kaple jako místa setkávání nezmizel.
Vytvořil jsem spirituální prostor otevřený všem, ve kterém je možné pořádat
výstavy, koncerty, bankety, svatby a jiné ceremonie.

O mně

Analýzy

Velké Březno je malá obec v Ústeckém kraji . Na
jižní straně se tyčí kopcovitá krajina s nejvyšším
vrcholem Kočíčí vrch. Nadmořská výška směrem
k jihu postupně klesá na hladinu řeky Labe.
Nejvýznamnější památkou obce je tzv. Nový
zámek s rozsáhlím anglickým parkem.

LABE

ZÁMECKÝ AREÁL

Zámek byl vystavěn v letech 1842 až 1845
pro hraběte Karla Chotka. Na základě
benešových dekretů byl zámek v roce 1945
zkonfiskován a poté byl využíván jako domov
pro nezaopatřené děti, politická škola a
také jako sklad českoloveské lidové armády.
Zámek byl postupně od 80. let 20 . století
zpřístupňován a v současnosti je sídlem
pobočky národního památkového ústavu.

KOČIČÍ VRCH

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

ZÁMECKÝ AREÁL ORTO-
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Součástí zámeckého areálu byla až
do roku 1966 skromná zámecká kaple
Božského srdce páně. Nicméně
komunistický režim se snažil ze
svých soudruhů víru v boha vymítit.
Používal k tomu různé metody.
Demolice sakrálních staveb byl jeden
z nich. Do dnešních dnů se v areálu
nedochovalo nic, co by tuto stavbu
připomínalo. Původní podobu pozdně
klasicistní kaple můžeme obdivovat
jen na historických pohlednicích a
fotografiích.

V současnosti se na místě, kde kaple původně stála, nachází Růžová
zahrada. Svým půdorysem se snaží odkazovat na minulost místa, ale forma
jakou zahrada má není příliš reprezentativní, a proto přicházím s projektem
Křišťálové kaple.
6

7

8

9

Pohlednice s kaplí
Zámecký park

Demolování sakrálních
staveb byl jeden z nich.
Zámek ve Velkém Březnu o
svou kapli přišel v roce 1966.

Velké Březno
Rok 1910

Sakrální prostory byly
odjakživa místem setkávání.

Během totality se
komunistická strana víru
lidí v boha snažila vymýtit.
Používala k tomu různé
metody.

Režim byl ze země vytlačen
a z nás se stali převážně
ateisté.

Nicméně místním
obyvatelům jejich kaple stále
chybí.
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ŽEBROVÁNÍ

ZASKLENÍ
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Tvar kaple vychází z lomeného oblouku. Tento motiv se postupně násobí a vytváří dojem
ústupkového portálu. Žíhaná ocelová žebra jsou pokryta dvouvrstvým elektrochromickým
sklem, které dokáže měnit prostupnost světla a vytváří uvnitř budovy různé světelné podmínky.

Vodní plocha a vodopády dotváří malebnost stavby a dělá jí nedostupnou. Zároveň slouží jako
retenční nádrž. Sesbíráná voda se přefiltruje a je jí možné využít k zalévání okolních záhonů.
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K hlavnímu vstupu vede mostek z mosazné mříže. Zato k bočnímu vstupu vede dřevěné
molo, které má stejný povrch jako podlaha v interiéru. Druhý boční vstup zavede
návštěvníky do krypty. Krypta je propojena s kaplí točitým schodištěm.

Krypta by měla sloužit návštěvníkům jako výstavní
prostor nebo také jako divadelní a koncertní sál.
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POHLEDOVÝ BETON

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A’

LOMENÝ OBLOUK

tmavě šedá

388°C

světle modrá

343°C

modrá

310°C

růžová

282°C

tmavě žlutá

260°C

žlutá

227°C

bledě žlutá

204°C

hněda

MOSAZNÁ MŘÍŽ

PŮDORYS KRYPTY
PŘÍČNÝ ŘEZ B-B’

176°C

ŽÍHANÁ OCEL
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PODELNÝ ŘEZ

DUBOVÁ PODLHA

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C’

PŮDORYS KAPLE
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Čelní prosklenou plochu tvoří trojice otočných dveří.
Ty je možné podle potřeby buď zcela otevřít a plně
porpojit interiér s extriérem, nebo pouze nepatrně
pootevřít, aby nebyla narušena intimita uvnitř kaple.

složení rámů porálu

osa otáčení

bez zabarvení

mírné zabarvení

54 až 60 % propustnosti světla

16 % propustnost světla

střední zabarvení

maximální zabarvení

6 % propustnost světla

1% propustnost světla

větrání

osvětlení

kotvení skel

sklo
průhledný vodič
elektrochromická vrstva
zavřený portál

otevřený portál

elektrolitická vrstva
průhledný vodič
sklo
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Elektrochromické sklo nejenže dokáže měnit své zbarvení, ale má
také velmi dobré termoregulační vlastnosti. Díky tomu se nebude
v horkých letních dnech kaple přehřívat a v zimě si dokáže udržet
vnitřní teplotu.
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RGB osvětlení schované v podledhu stropu krypty osvítí celý
prostor. Barva navodí atmosféru během divadelního představení.
Ve večerních hodinách modré světlo decentně nasvítí kapli, která
začne připomínat krystal
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