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 Socialistické plánování panelových sídlišť nepočítalo s duchovním rozměrem lidství a touze člověka po 
něčem nadpřirozeném a přesahujícím vlastní bytí. Čtvrtstoletí po změně politického zřízení jsou v naší zemi 
stále hustě osídlené lokality, které nemají adekvátní sakrální prostory. 
 V rámci předdiplomního semináře jsem se mimo studia sakrální architektury seznámil se dvěma 
pražskými lokalitami, kde v blízké budoucnosti katolická církev plánuje realizovat novostavbu kostela.  Po 
bližším zkoumání Barrandova a Černého Mostu jsem si vybral jako parcelu pro nový kostel tu na východním 
okraji Prahy. Nejen pro její urbanistickou zajímavost, ale i z důvodu prozaických - na Barrandovský kostel již 
proběhla architektonická soutěž ze které vzešel vítězný návrh a o podobě stavby je, zdá se, rozhodnuto. 

urbanistické řešení
 Pozemek je na východním okraji Prahy v rozvolněné modernistické zástavbě panelových domů. Sídliště 
patří mezi ta mladší, bylo budováno v 80. tých letech minulého století. Výšková hladina je zde různorodá.
 Po analýze místa jsem došel k závěru hmotově uzavřít nedokončený trojúhelník bytových domů a tak 
myšlenkově ohraničit prostor návrší. 
 Kostel jsem umístil na východní část pozemku tak, aby dominoval místu a věž byla dobře viditelná v 
dálkových průhledech.  V blízkosti kostela je komunitní centrum - jednoduchá hmota, která podtrhuje tvaro-
vou výraznost budovy kostela. 
 Pro zapojení do stávající struktury sídliště jsem navrh cestu pro pěší, křížící východním směrem Ocelk-
ovu ulici. Doprava v této ulici je v návrhu zklidněna zúžením do jednoho jízdního pruhu v každém směru, 
neboť současné velkorysé řešení kvalitě života v místě spíše ubírá a podtrhuje charakter ulice - bariéry.

architektonické řešení
 Po samostudiu sakrální architektury a návštěvě mnohých staveb jsem nabyl dojmu, že spojení kostela 
s komunitním centrem přináší jisté praktické výhody, ale na druhou stranu oslabuje účin kostela - posvátného 
prostoru určeného pro slavení eucharistie. Rozhodl jsem se tedy oddělit čistě sakrální funkci od sakrálně-
profánních aktivit společenství. 
 Komunitní centrum jsem navrhl jako jednoduchou hmotu kvádrového 
tvaru o dvou podlažích. V suterénu, úrovňově přístupném z jihu je umístěn 
velký sál, který slouží pro kulturní akce. V patře, přístupném ze severu jsou 
společenské místnosti komunitního centra, kanceláře farního úřadu, kavárna, 
knihovna a herna pro rodiče s dětmi. 
 V těsné blízkosti - na jakémsi ostrohu je navržena dominanta místa - kos-
tel. Stavba svým tvarem navazuje na klasický archetyp tří lodí, které ale směrem 
k oltáři splývají (analogie 3 božských osob, jež tvoří jeden celek - nedělitelného 
Boha).  Vrchol kostela - kříž - je ve výšce 27 m. Dynamickým pojetím architektury 
kostela jsem se snažil navázat na dlouhodobou tradici pražské sakrální architek-
tury pro kterou je element pohybu charakteristickým znakem. 

konstrukční a technické řešení
kostel
konstrukce a obvodový plášť
 Nosná struktura kostela je příčně ztužená ocelová, v koruně stavby se zesíleným ztužujícím prstencem.  
Nad vstupní části objektu je rám, který působí protivážně k východně vykloněné konstrukci věže. Obvodový plášť 
je sestaven z přesně vyměřených perforovaných hliníko - voštinových kazet. 

větrání a temperování
 Vzduch je do objektu přiveden zemním potrubím, kde dochází k jeho částečnému předehřátí či ochla-
zení. Větrací ventilátory jsou umístěny v podlaze v takovém množství, aby nedocházelo k nepříznivému pocitu 
zvýšeného proudění vzduchu.
 Odvod vzduchu  je v rovině prosklené střešní konstrukce v nejvyšším místě budovy. Větrací klapky jsou 
osazeny přímo v návaznosti na líc obvodového pláště tak, aby bylo minimalizováno riziko kondenzace vodní páry. 
 Temperování je instalováno v lavicích a klekátkách.

požární opatření
 Z objektu kostela je možné unikat dvěma směry - hlavním vstupem v západním průčelí a přes sakristii 
východním směrem. V rovině střechy jsou instalovány požární klapky. 

komunitní centrum
konstrukce a obvodový plášť
 Nosná struktura je železobetonová. Standartní obvodový plášť je z exteriéru pokryt vyřezávanými profily, 
vizuálně podobnými s kazetami opláštění kostela. 

větrání a vytápění
 Vzduch je do objektu přiveden zemním potrubím, kde dochází k jeho částečnému předehřátí či ochlazení.  
V suterénu objektu je navržena speciální místnost vzduchotechniky. 
 Pro vytápění je využito energie z místního teplovodu. 

požární řešení
 Z obou podlaží objektu je možnost úniku na přilehlý terén. 

autorská zprávaA |
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lokalita Černý Most
 Sídliště na okraji hlavního města 
patří mezi ta mladší, bylo budováno v 80. 
letech 20. století. V současnosti na jeho 
území bydlí cca 22 tisíc lidí. 
 V místě není v současnosti důstojný 
prostor pro konání katolických bohoslužeb. 
Farnost Kyje má vybrané místo na návrší 
nad vymezeným koridorem pro automobi-
ly - Ocelkovou ulicí.  Se stavbou je počítáno 
v platném územním plánu, dodnes ale ne-
jsou kladně vyřešená pozemková práva a 
není tak možná realizace stavby.

 Sídlištní čtvrť se potýká s běžnými 
problémy tohoto prostředí. Jako u většiny 
ostatních sídlišť jsou zde negativními 
činitely uniformita, nedostatečná údržba 
veřejných ploch a parteru, vandalismus, 
barevná nesourodost, monofunkčnost a 
problémy s dopravou v klidu. Se socio-
logického hlediska se dá mluvit i o prob-
lematické identifikaci s místem, malém 
množství pracovních míst, anonymitě 
nebo malé hierarchizaci prostorů. 
 Za pozitiva lze uvést zdravější 
životní prostředí než v centrech, prozatím 
diverzifikovanou sociální strukturu obyva-
tel nebo blízkost přírody a rekreace.

 

širší vztahyB |
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vybrané místo
 Parcela se nachází v samém geo-
grafickém středu Černého Mostu.  
 Jedná se o jakýsi “ostroh” nad 
okružní Ocelkovou ulicí, která tvoří ve čtvrti 
bariéru a je často pěšími překonávána 
mimoúrovňově pomocí lávek. Výšková 
segragace motoristů a pěších do značné 
míry determinuje i charakter této silniční 
spojnice. Výškovým oddělením, absencí 
přechodů, chodníků a rozdělením do dvou 
pruhů v každém směru se Ocelkova ulice 
stává “rychlostní silnicí” uvnitř města se 
všemi svými pozitivy i negativy. 
 Na pravé straně fotografie je patrná 
protihluková stěna, za kterou je umístěn 
chodník, ještě z druhé strany ohraničený 
hustým stromovím. Pěší “koridor” tak je 
vším jiným, než bezpečným a přehledným 
místem pro pohyb chodců. 
 Potřebná prostupnost území je 
zjevná i z letecké fotografie, kde je patrná 
vyšlapaná cesta východním směrem a 
Ocelkovu ulici tak přímo křížící. Naskýtá 
se otázka, zda jsou zde nutné dva pruhy 
vozovky , když o několik desítek metrů dále 
dochází k splynutí z důvodu levobokého 
odbočení do jednoho pruhu. 

 V bezprostředním okolí parcely 
je 5ti podlažní zástavba bytovými domy, 
urbanisticky tvořící jakýsi nedokončený 
trojúhelník.  
 Ve větší vzdálenosti stojí panelové 
domy  o 6 -12 podlažích.

 Jak jsem zmínil na předchozí straně, 
jedním z problémů sídliště je jeho uni-
formita. Proti té se snaží majitelé nemovi-
tostí bojovat výraznou barevností rekon-
struovaných fasád. Ta ale bohužel není ve 
většině případů příliš štastná a příspívá 
spíše k vizuálnímu chaosu než k žádoucí 
různorodosti. 

obr: vymezené území
vrstevnice á 1m

C | situace - stávající stav

100 m5020100 1:1 000 
60 sec30100
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   JIŽNÍ POHLED

   SEVERNÍ POHLED

   PANORAMA 360° IN SITU

   JIŽNÍ POHLED    

   ZÁPADNÍ POHLED    
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C | situace - návrh

50 m251050   1:500
30 sec1550
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D | půdorysy   suterén - komunitní centrum

20 m10420   1:200
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D | půdorysy   přízemí - komunitní centrum

20 m10420   1:200
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D | půdorysy   přízemí - kostel

20 m10420   1:200
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E | řezy  podélný řez A-A

20 m10420   1:200
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E | řezy  příčný řez B-B

20 m10420   1:200
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F | pohledy  pohled z východu

20 m10420   1:200
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F | pohledy  pohled z jihu

20 m10420   1:200
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F | pohledy  pohled ze severu

20 m10420   1:200
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Křížová cesta
Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:

1. zastavení – Ježíš odsouzen k smrti
 
2. zastavení – Ježíš přijímá kříž
 
3. zastavení – Ježíš padá pod křížem poprvé*
 
4. zastavení – Ježíš potkává svou Matku*
 
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž
 
6. zastavení – Veronika otírá rouškou Ježíšovu tvář*
 
7. zastavení – Ježíš padá pod křížem podruhé*
 
8. zastavení – Ježíš potkává plačící ženy
 
9. zastavení – Ježíš padá pod křížem potřetí*
 
10. zastavení – Ježíš zbaven roucha
 
11. zastavení – Ježíš přibit na kříž
 
12. zastavení – Ježíš umírá na kříži
 
13. zastavení – Ježíš je sňat z kříže
 
14. zastavení – Ježíš uložen do hrobu
 

 Křížová cesta symbolicky popisuje Kristovo utrpení při cestě na Kalvárii. Obvykle mívá 14 zastavení, 
připomínajících události Velkého Pátku. Počet zastavení není nijak závazně předepsaný, vzácné nejsou ani 
cesty o 30 zastaveních. 
 Pobožnost Křížové cesty má křesťům připomenout si průběh ukřížování Krista a lépe se připravit na 
jeho zmrtvýchvstání, jež je nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 

návrh
 Rozhodl jsem se, že křížová cesta nebude jen součástí kostela, ale že umístím další cestu i ven, do parku.  
Tato venkovní křížová cesta bude nenápadná a bude záležet na každém, zda - li si jí najde.  Její návrh je velmi 
minimalistický - zastaveními budou umělecky popsané desky s jednoduchým výtvarným motivem, položené 
do trávy. Tato zastavení budou mezi sebou pospojována cestou - plochými kameny  v rozestupu položenými 
v trávě. V blízkosti každého zastavení bude lavička pro možnost tichého rozjímání.  

G | křížová cesta



petr šandl  diplomní projekt  2015   |   20

H | detail  napojení fasádního pláště na prosklenou střechu
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I | vizualizace  pohled od Dygrýnovy ulice
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I | vizualizace  pohled na předprostor kostela
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I | vizualizace  pohled od Irvingovy ulice
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I | vizualizace  interiér kostela
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J | přílohy  finální model 
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J | přílohy  pracovní modely 
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