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Anotace 

V této diplomové práci jsem se věnoval zpracování architektonické studie a následně 

technickému řešení komunitního centra svaté Terezie s Lisieux v Mladé Boleslavi. Při návrhu jsem 

vycházel z před diplomního projektu, ve kterém jsme řešili urbanismus rozvojového území ve 

vlastnictví firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. V tomto návrhu jsme se společně s mými 

kolegy Martinem Brychtou, Jánem Šefčíkem a Petrou Valešovou věnovali dopravnímu řešení 

kritické situace v Mladé Boleslavi, vznikem nového městského centra, propojení města a závodu 

Škoda Auto, umístění nových kulturních budov, výstavbě nových administrativních budov a 

novému bydlení. V projektu je kladen důraz na zeleň a ekologii města.  

Do tohoto projektu jsme umístili i nové kulturní křesťanské centrum, které jsem dále 

zpracovával ve své diplomové práci. Součástí kulturního centra sv. Terezie s Lisieux jsou tři 

budovy. Prvním objektem je samotný kostel s modlitebnou a zázemím. Druhá budova slouží 

jako fara s byty pro kněze a správce areálu, s příležitostným ubytováním pro návštěvníky fary a 

prostorem pro scházení členů farní obce, dále se zde nachází veřejně přístupná kavárna a 

multifunkční sál. Třetí budova je určena především pro potřeby dětí a mládeže. Nachází se zde 

nízkoprahový klub, skautská klubovna, centrum pro matky s dětmi a prostory pro zájmovou 

činnost.  





 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma „Návrh Komunitního centra v Mladé Boleslavi“ 

vypracoval samostatně po konzultacích s vedoucím práce a s použitím odborné literatury a 

dalších informačních zdrojů. Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že jsem v 

souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob. 

 

V Praze dne 22.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Rád bych poděkoval  Prof.Ing.arch. Michalovi Hlaváčkovi a Ing. Arch. Evě Linhartové  za cenné 

rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích a vypracování diplomové práce. 
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