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ANOTACE 
 
Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh kostela sv. Kryštofa a přidruženého komunitního 
centra v Mladé Boleslavi.  
Řešené území se nachází v Mladé Boleslavi v těsné blízkosti automobilového závodu Škoda Auto a.s. Celé 
území bylo komplexně řešeno v předdiplomním projektu v zimním semestru 2016/2017. 
Návrh reaguje na zpracovanou urbanistickou studii, dodržuje v ní stanovené místní vazby a reaguje na 
průhledové osy územím. Ve výsledku se jedná o monoblok kostela, ke kterému přiléhá komunitní centrum. 
To je rozděleno do tří menších částí - knihovnu, výukové centrum s farou a dočasným ubytováním a galerii  
s kavárnou - a vytváří poloveřejný prostor komunitního dvora. Objekty komunitního centra využívají 
výškového rozdílu cca 5 m a jsou zapuštěny pod úroveň terénu. Velkými prosklenými plochami se otevírají 
směrem do zahrady, a to podle hesla "vidět a nebýt viděn". Střechy objektů jsou pochozí a navazují na okolní 
rostlý terén.  
Vstup do kostela je navržen z hlavního náměstí. Objekt je přísně symetrický podle osy východ-západ, oltář je 
orientovaný na východ. Hlavní dominantou interiéru je transparentní střecha. Tvarově se jedná o pokřivený 
hyperbolický paraboloid, který graduje v kostelní věž. Střecha je tvořena trojúhelníkovými kazetami  
z lepeného dřeva, které jsou vyplněny pneumatickými ETFE membránami. Konstrukce střechy tak vytváří  
v interiéru zajímavou hru stínů a interiér se mění každou hodinou. Za oltářním křížem je navržena velká 
prosklená plocha, díky níž se interiér prolíná s exteriérem. Za křížem jsou symetricky navrženy dva vzrostlé 
stromy a stěna s popínavou zelení.  
 

 

ANNOTATION 
 
The subject of this diploma thesis is the architectural design of the church dedicated to St. Kryštof and the 
community centre in the municipality of Mladá Boleslav. The building plot for the church design is located 
near to Škoda Auto a.s. in Mladá Boleslav. The whole location was solved as an urban project in the 
preliminary diploma course in wintr term in 2016/2017.  
This presented design corresponds with the urban study. The local  linkage of the area was taken into 
account. In the nutshell, the whole complex consists of the church monoblock which is surrounded with 
community centre. This ground building involves three sub-sections – a library, a teaching centre with 
presbytery including temporary accommodation and a gallery with café. The community centre object uses 
the difference of about 5 m and are entirely laid below the ground level. The community centre creates a 
semi-public space of community garden. This building was created according to motto „to see, but not to be 
seen“.  
The church entrance is located from the side of main square. The whole church is symmetrical according to 
the east-west axe. There is an interesting transparent roof which is considered as the dominant interior 
element. The roof is in the shape of hyperbolic paraboloid. The structure consists of triangular coffering 
made of timber laminated beams. These parts are filled with pneumatic ETFE membranes. Based on its 
structure there may be seen an interesting game of shadows in the interior. There is a large window behind 
the altar cross throw which exterior and interior are connected. There are two symmetrical full-grown trees 
laid in the symmetry to the altar cross complemented with climbing greenery on the wall.  





































































































b) účel užívání stavby: 

Jedná se o budovu kostela a areál komunitního centra. V něm se nachází knihovna, galerie, 

kavárna, výukové centrum, fara a prostor pro dočasné ubytování.  

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, atp.): 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.  

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb: 

Objekt je navržen s ohledem na možnosti užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vstupy do jednotlivých objektů jsou řešeny bezbariérově.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: 

V rámci diplomové práce nebyly o vyjádření požádány žádné dotčené orgány.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků: 

Zastavěná plocha (SO-01 kostel) :     1091 m2 

Zastavěná plocha (SO-02 komunitní centrum) :   2328 m2 

Podlahová plocha (SO-01 kostel):     1072 m2 

Podlahová plocha (SO-02 komunitní centrum):  1723 m2 

Obestavěný prostor (SO-01 kostel):     15078 m3 

Obestavěný prostor (SO-02 komunitní centrum):   12204 m3 

 

Funkční jednotky:  

i)základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy): 

Všechny objekty v komplexu jsou napojeny na vodovodní řad, kanalizaci a elektřinu. Dešťové vody 

z objektů jsou svedeny do vsakovacích recipientů pod úroveň terénu. Objekt SO-01 je temperován na 

teplotu 12-15 °C pomocí tepelného čerpadla země – voda s vertikálním kolektorem. Objekty SO-02 jsou 

vytápěny také tepelnými čerpadly země – voda s plošnými kolektory. Pro objekt SO-01 dle legislativy není 

nutné zpracovávat třídu energetické náročnosti budovy. Objekty komunitního centra spadají do kategorie 

B.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

Předpokládaný datum zahájení stavby je v srpnu 2017, dokončení stavby je plánováno na červen 2018. 

Stavba bude provedena v jedné etapě.   

k) orientační náklady stavby: 

SO-01 kostel:   120 mil. Kč 

SO-02 komunitní centrum:  100 mil. Kč 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ: 

SO 01 - kostel 

SO 02 – komunitní centrum 

 

V Milevsku, květen 2017     Vypracovala: Bc. Jolana Hrochová 

  



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS  ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v Mladé Boleslavi v centru revitalizovaného území, nedaleko automobilky 

ŠKODA AUTO a.s. Na severní straně pozemku vede zklidněná komunikace, na kterou dále navazuje park. 

Na jižní straně je navrženo hlavní náměstí nově revitalizovaného území. V blízkosti pozemku se dle 

urbanistické studie nacházejí pouze menší objekty občanské vybavenosti. Výškový rozdíl mezi zklidněnou 

komunikací na severní straně pozemku a náměstím je cca 5 m.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.): 

V rámci diplomové práce nebyly prováděny žádné průzkumy ani rozbory.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V rámci diplomové práce se neřeší.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Navrhovaná stavba nemá vliv na okolní stavby. Odtokové poměry v území se provedením stavby nezmění.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné/trvalé): 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu): 

Nová dopravní a technická infrastruktura byla navržena v rámci revitalizace území. Ne severu a na západě 

pozemku jsou vedeny zklidněné pozemní komunikace. Na jihu pozemku se nachází hlavní náměstí. 

Vedení sítí technické infrastruktury se předpokládá pod těmito komunikacemi.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

V rámci diplomové práce není uvažováno. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Navrhovaný komplex se skládá z budovy kostela (kapacita 300 osob) a z přidruženého komunitního 

centra. V něm se nachází knihovna, výukové centrum, fara, prostor pro dočasné ubytování (kapacita 11 

lůžek) , galerie a kavárna pro 64 hostů.  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Hlavní budova kostela je umístěna na jihozápadním rohu pozemku se vstupem z náměstí ze západní 

strany. Budova komunitního centra vytváří zklidněný poloveřejný prostor, jakousi komunitní zahradu. 

Knihovna a galerie jsou jednopodlažní a díky výškovému rozdílu jsou ukryty pod terén. Na horní úrovni 

terénu je patrný pouze objekt s farou a dočasným ubytováním. Vjezd do komunitní zahrad je umožněn 

z plochy náměstí a z pozemní komunikace na západní straně pozemku.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Základní koncept návrhu vychází z urbanistického řešení území a reaguje na navrženou okolní zástavbu. 

Hlavní dominanta, věž kostela, je umístěna na západním rohu pozemku a jsou na ni koncipovány 

průhledové osy zbytkem území. Hmota kostela je přísně symetrická podle osy východ – západ, přičemž 

oltář je orientovaný na východ. Při vstupu do kostela je dominantním prvkem transparentní střecha. Ta je 

konstrukčně tvořena trojúhelníkovými kazetami z lepeného dřeva, které jsou vyplněny pneumatickými 

ETFE membránami. Ty do interiéru propouští světlo shora a vytváří zajímavou hru stínů, která se mění 

každým ročním obdobím i každou hodinou. Za oltářem je navržena velká prosklená plocha. Tím pádem se 

exteriér stává součástí interiéru – za oltářním křížem jsou venku navrženy symetricky dva vzrostlé stromy  

a pergola s popínavou zelení. Jedná se o prvek, díky kterému se interiér kostela také mění v průběhu roku.  

Budova komunitního centra využívá výškového rozdílu cca 5m, je zakopaná pod úroveň terénu a  tvoří 

spolu s kostelem poloveřejný dvůr, který je přístupný z náměstí, ze západní komunikace a terénním 

schodištěm ze severní strany. Okolo celého areálu obíhá ambit, který propojuje všechny budovy. Při 

návrhu komunitního centra bylo cílem „vidět a nebýt viděn“ – budova se tedy otevírá prosklenými plochami 

směrem do komunitního dvora, ale sama o sobě není z horní úrovně terénu vidět. Na horní úrovni terénu 

je umístěn pouze nízký objekt, v němž se nachází fara a pokoje dočasného ubytování.  

Komunitní centrum je dispozičně rozděleno na tři menší části. Na severozápadním rohu pozemku se 

nachází knihovna s víceúčelovým sálem. Na ni volně navazuje část vzdělávacího centra, v níž se nachází 

výtvarná dílna a taneční sál, a schodištěm je propojena s farou a dočasným ubytováním ve 2. NP. Na 

východní straně a směrem na náměstí je situována malá galerie a kavárna. Z té je umožněn výstup na 

terasu, která je součástí klidného komunitního dvora. 

Horní úroveň terénu, tedy pochozí střechy budov komunitního centra, jsou řešeny jako pobytový park se 

zelení, dřevěnými plochami (platformami), dětským hřištěm a vodním prvkem. Do parku se propisují 

kruhové světlovody, kterými jsou přisvětleny podzemní části komunitního centra.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozně se jedná celkem o 2 objekty (kostel a komunitní centrum), přičemž komunitní centrumse skládá 

z dalších tří relativně samostatně fungujících částí (knihovna, výukové centrum s farou a dočasným 

ubytováním a galerie s kavárnou). Zásobování objektů je umožněno z komunitního dvora po pojezdových 

plochách. V objektu se nenachází žádná technologie výroby.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Komplex je navržen v souladu s předpisy o užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace. Vstupy do objektů jsou navrženy jako bezbariérové.  

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nedošlo k žádnému úrazu a byla dodržena 

základní bezpečnost osob.  

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Kostel: 

Obvodová nosná konstrukce je navržena z pohledového železobetonu tl. 300 mm. Zastřešení objektu je  

z trojúhelníkových kazet z lepených dřevěných nosníků, které jsou vyplněny pneumatickými ETFE foliemi. 

Povrchová úprava železobetonových obvodových stěn je pouze antigraffiiti nátěr. V interiéru je použita bílá 

omítka. Objekt bude pouze temperován na teplotu 12 - 15 °C.   



Zázemí kostela je "vestavěné" do celého objektu. Příčky jsou zděné tl. 150 mm (Porotherm 14 Profi), strop 

je železobetonový monolitický tl. 200 mm. Vestavěné prostory jsou z interiéru zatepleny (polystyren, Ytong 

multipor) a budou vytápěny přímotopy.  

Objekty komunitního centra jsou navrženy jako železobetonový kombinovaný systém. Obvodová stěna v 

kontaktu se zeminou je navržena tloušťky 250 mm a bude opatřena hydroizolací. Směrem do komunitního 

dvora jsou otevřeny skleněné plochy. Stropní deska je monolitická železobetonová tl. 200 mm. Střechy 

jsou pochozí, zelené. Fara s dočasným ubytováním navazuje na prostory výukového centra, konstrukce je 

navržena také železobetonová monolitická.  

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V objektu nejsou umístěna žádná technická ani technologická zařízení.  

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Řešeno samostatně v kapitole požárně bezpečnostní řešení.   

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 

Energetická náročnost stavby – Pro objekt SO-01 (kostel) dle platné legislativy není nutné zpracovávat 

energetický štítek budovy. Objekty komunitního centra (SO-02) spadají do kategorie B. 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií – Objekty jsou vytápěny tepelnými čerpadly země – voda. 

Pro budovy komunitního centra jsou využity plošné kolektory, u kostela bude využit vertikální kolektor. Pro 

jeho provedení by bylo nutné provedení hydrogeologického průzkumu.  

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Při větrání kostela bude využito komínového efektu. Vzduch bude předem upraven v zemním kolektoru 

vedeném pod zemí za budovou komunitního centra. Následně bude přiváděn výdechu umístěnými u 

podlahy po obvodu hlavní lodi kostela.  Komínovým efektem bude z kostela odváděn průduchy ve věži 

kostela. Větrání ostatních objektů bude zajištěno VZT jednotkami. Obytné prostory budou větrány 

přirozeně okny. 

Vytápění objektů je navrženo tepelnými čerpadly země - voda s plošnými kolektory. U kostela budou 

využity kolektory vertikální (před jejich provedením by byl proveden hydrogeologický průzkum). Objekty 

budou napojeny na vodovod a kanalizaci vedenou pod úrovní pozemních komunikací. Z objektu Knihovny 

a výukového centra bude splašková kanalizace přečerpávána. Dešťová kanalizace bude svedena do 

podzemní vsakovací jímky.  

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

b) ochrana před bludnými proudy: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

d) ochrana před hlukem: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

e) protipovodňová opatření: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Viz koordinační situace. Knihovna a výukové centrum budou napojeny na vodovodní řad a kanalizaci 

vedenou pod ulicí na severní straně pozemku. Kostel a galerie budou napojeny na tyto inženýrské sítě 

vedené pod úrovní hlavního náměstí na jižní straně pozemku.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Viz technická zpráva v části TZB.  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení: 

Vjezd do komunitního dvora je umožněn ze západní komunikace a z náměstí. V komunitním dvoře jsou 

navržena 4 parkovací místa. Z komunitního dvora bude umožněno i zásobování kavárny, galerie a 

knihovny.   

b) doprava v klidu: 

Veškeré parkování je řešeno na terénu - v komunitním dvoře a dále na dvou parkovištích v blízkosti 

severní pozemní komunikace.   

c) pěší a cyklistické stezky: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy: 

Objekty komunitního centra využívají výškového rozdílu terénu. V horní úrovni je navržen pobytový park se 

zelenými plochami a pobytovými platformami. V komunitní zahradě jsou dominantní dva vzrostlé stromy 

symetrické podle osy východ-západ. Podrobněji viz architektonická situace.  

b) použité vegetační prvky:  

V rámci diplomové práce není řešeno.  

c) biotechnická opatření: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk vody, odpady a půda: 

Objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 

apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Objekt nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeba a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

b) odvodnění staveniště – stávající odvodnění: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  



c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky nejsou žádné negativní vlivy: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Předpokládaný termín výstavby je srpen 2017 - červen 2018.  
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt kostela je navržen jako monoblok s hlavní lodí a vestavěným příslušenstvím, kde se nachází 

sakristie, zpovědnice, WC, technická místnost, místnost pro děti a společenská místnost. Objekt je přísně 

symetrický podle osy západ - východ, vstup do objektu je ze západní strany. Oltář kostela je orientovaný 

na východ.  

Objekty Knihovny a Galerie s kavárnou jsou jednopodlažní a využívají výškového rozdílu 5 m - jsou 

situovány pod terén a otevírají se směrem do komunitního dvora. Výukové centrum s farou a dočasným 

ubytováním je objekt dvoupodlažní - ve 2.NP jsou ubytovací prostory, které jsou také orientovány směrem 

do dvora s výhledem na kostel.  

Obvodové nosné stěny kostela jsou navrženy z železobetonu.  Na nich je na obvodovém nosníku uložena 

konstrukce střechy, která je z trojúhelníkových kazet z lepeného dřeva (odhadovaná dimenze 150 x 450 

mm, přesný návrh by byl předmětem podrobnějšího statického výpočtu), které jsou vyplněny 

pneumatickými ETFE membránami. Konstrukce objektů komunitního centra je také navržena ze 

železobetonu. Střechy objektů jsou zelené, pochozí.  

Stavba je navržena v souladu s předpisy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Bourací práce: 

V rámci projektu nejsou uvažovány žádné bourací práce.  

Zemní práce: 

Zemní práce nejsou součástí diplomové práce.  

Základy: 

Objekt kostela bude založen na základových pasech. Komunitní centrum bude založeno na základových 

pasech a patkách. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky (-1,2 m) a budou z betonu C 20/25. 

Výkresová dokumentace základů by byla provedena dle výsledků hydrogeologického průzkumu.  

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné stěny kostela jsou navrženy ze železobetonu C25/30 tl. 300 mm. Vnitřní příčky jsou 

navrženy zděné tl. 150 mm (Porotherm 14 Profi).  

Nosná konstrukce objektů komunitního centra je navržena jako kombinovaná ze železobetonu (C25/30). 

Nosná obvodová stěna v kontaktu se zeminou má tloušťku 250 mm. Nosné sloupy jsou navrženy průřezu 

250 x 250 mm. Vnitřní příčky jsou zděné tloušťky 150 a 200mm.  

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce objektů komunitního centra jsou navrženy monolitické železobetonové z betonu 

C25/30, tloušťka ŽB desky byla předběžným výpočtem stanovena na 200 mm. Desky budou jednosměrně 

pnuté do průvlaků šířky 250 mm a výšky 450 mm.  

Schodiště: 

Schodiště ve výukovém centru je navrženo trojramenné, železobetonové monolitické.  

Střešní konstrukce: 

Střecha galerie a knihovny je plochá, pochozí, s extenzivní zelení. Tloušťka substrátu je navržena 300 mm. 

Nosná deska je monolitická železobetonová tl. 200 mm. Zateplení je navrženo tl. 400 mm, hydroizolace je 

navržena z měkčeného PVC. Bližší specifikace viz výkres skladeb.  

Střecha kostela je uložena na obvodové nosné železobetonové stěny. Jedná se o dřevěnou konstrukci z 

trojúhelníkových kazet z lepeného dřeva. Na dřevěných lepených nosnících jsou kotveny kedr profily, do 

kterých jsou kotveny trojvrstvé pneumatické membrány z ETFE folií. Tlak v membránových polštářích je 

udržován pomocí soustavy kompresorů. Odvodnění střechy je navrženo pomocí zaatikového obvodového 

žlabu a čtyř svodů DN 100 mm.  

Podlahy: 

V kostele bude použita kamenná hrubá dlažba formátu 500x500 mm. Ve všech prostorách WC, sprch a 

koupelen bude jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba. V obytných místnostech je navržena 

plovoucí podlaha. 

Tepelná izolace: 

Ploché střechy komunitního centra budou izolovány extrudovaným polystyrenem tl. 400 mm. Polystyren 

bude proveden ve více vrstvách. Obvodová stěna komunitního centra v kontaktu se zeminou bude 

izolována extrudovaným polystyrenem tl. 150 mm. Obvodové stěny budou izolovány expandovaným 

polystyrenem tl. 150 mm.  

Výplně otvorů: 

V otvorech by byly instalovány výplně dle podrobnějšího projekčního řešení.   

Truhlářské konstrukce: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

Klempířské konstrukce: 

V rámci diplomové práce není řešeno.  

Úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy: 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny omítkou a opatřeny dvěma vrstvami interiérového nátěru. Barevné 

řešení by bylo součástí podrobnějšího architektonického návrhu.  

Vnější úpravy: 

Obvodové stěny kostela z pohledového betonu budou opatřeny antigraffiti nátěrem. Vnější obvodové stěny 

komunitního centra budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s jemnozrnnou omítkou v bílé 

barvě.  

Nátěry: 

V interiéru budou provedeny dva nátěry interiérovou malířskou barvou (barevné řešení jednotlivých částí 

by bylo součástí podrobnějšího architektonického návrhu). Obvodové stěny kostela z pohledového 

železobetonu budou v exteriéru opatřeny antigraffiti nátěrem.  
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5.2. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Nosné stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové, jednosměrně pnuté do 

železobetonových průvlaků. Předběžným výpočtem byla tloušťka desky stanovena na 200 mm. Výztuž 

je navržena z oceli B 500B. Průvlaky jsou navrženy o průřezu 250 x 450 mm. Ocelová výztuž z oceli  

B 500B by byla kvůli konstrukčním zásadám navržena ve dvou řadách. Případné prostupy  

v železobetonových konstrukcích (prostupy pro vodovod, kanalizaci atd.) nevyžadují žádná zvláštní 

statická opatření. Objekty knihovny a galerie jsou prosvětleny kruhovými světlovody o průměru 1,3 m. 

Konstrukčně by prostupy pro tyto světlovody byly řešeny podrobnějším statickým výpočtem.  

5.3. SVISLÉ KOMUNIKAČNÍ PRVKY 
Schodiště propojující výukové centrum s prostorami dočasného ubytování a farou v 2.NP je navrženo 

jako trojramenné monolitické železobetonové. Jednotlivé desky by byly jednosměrně pnuté. 

Podrobnější návrh by byl ověřen statickým výpočtem.  

5.4. ZAJIŠTĚNÍ VODOROVNÉHO ZTUŽENÍ 
Prostorová tuhost objektu je zajištěna kombinací stěnového a skeletového systému. V rámci diplomové 

práce nebyla prostorová tuhost ověřována výpočtem.  

6. OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM 

6.1. OCHRANA PROTI POŽÁRU 
Požární odolnost jednotlivých prvků je zajištěna dostatečnými rozměry a dostatečným krytím výztuže 

(uvažováno 25 mm).  

6.2. OCHRANA PROTI KOROZI 
Odolnost výztuže železobetonu je zajištěna dostatečným krytím betonovou krycí vrstvou (uvažováno  

25 mm).  

7. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY 
V rámci diplomové práce nebylo řešeno.  

8. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Před 

započetím stavebních prací budou všichni pracovníci podrobně seznámeni s bezpečnostními předpisy  

a opatřeními. Při provádění práce budou pracovníci vybaveni nutnými ochrannými pomůckami.  
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Maximální hodinová spotřeba vody 

kn = 2,1; součinitel hodinové nerovnoměrnosti (soustředěná zástavba) 

z = 24 h; doba čerpání vody 

= ∙ =
1875

24
∙ 2,1 = 164 /ℎ  

Roční spotřeba vody 

= ∙ 365 = 164 ∙ 365 = 59860 /  

 

MAXIMÁLNÍ VÝPOČTOVÝ PRŮTOK 

a) GALERIE S KAVÁRNOU 

Armatura Jmenovitý výtok vody qi (l/s) Počet (ni) Qi
2.ni 

Nádržkový splachovač 0,1 6 0,06 

Baterie umyvadlová 0,2 5 0,2 

Baterie umyvadlová - dřez 0,2 1 0,04 

Nádržkový splachovač - pisoár 0,2 2 0,08 

 

= ∙ = 0,38 = 0,62 / ≅ 0,0062 /  

Přípojka 

=
4 ∙

∙
=

4 ∙ 0,0062
3,14 ∙ 2

= 0,06  

NÁVRH: DN 100 

d = vnitřní průměr potrubí 

v = rychlost vody v potrubí  

b) KNIHOVNA 

Armatura Jmenovitý výtok vody qi (l/s) Počet (ni) Qi
2.ni 

Nádržkový splachovač 0,1 4 0,04 

Baterie umyvadlová 0,2 4 0,16 

Nádržkový splachovač - pisoár 0,2 2 0,02 

 

= ∙ = 0,22 = 0,47 / ≅ 0,0047 /  

Přípojka 

=
4 ∙

∙
=

4 ∙ 0,0047
3,14 ∙ 2

= 0,05  

NÁVRH:DN 100 

 

c) VÝUKOVÉ CENTRUM A UBYTOVÁNÍ 

Armatura Jmenovitý výtok vody qi (l/s) Počet (ni) Qi
2.ni 

Nádržkový splachovač 0,1 8 0,08 

Baterie umyvadlová 0,2 12 0,48 

Baterie umyvadlová - dřez 0,2 1 0,04 

Nádržkový splachovač - pisoár 0,2 2 0,08 

Baterie - sprcha 0,3 6 0,54 

Pračka 0,2 1 0,04 

 

= ∙ = 1,26 = 1,12 / ≅ 0,0112 /  

Přípojka 

=
4 ∙

∙
=

4 ∙ 0,0112
3,14 ∙ 2

= 0,08  

NÁVRH: DN 100 

 

d) KOSTEL 

Armatura Jmenovitý výtok vody qi (l/s) Počet (ni) Qi
2.ni 

Nádržkový splachovač 0,1 8 0,08 

Baterie umyvadlová 0,2 8 0,32 

Baterie umyvadlová - dřez 0,2 2 0,08 

Nádržkový splachovač - pisoár 0,2 2 0,08 

 



= ∙ = 0,56 = 0,75 / ≅ 0,0075 /  

Přípojka 

=
4 ∙

∙
=

4 ∙ 0,0075
3,14 ∙ 2

= 0,07  

NÁVRH: DN 100 

 

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - KOSTEL 

Plocha = 30 . 30 m = 900 m2 

= ∙ ∙  

= 0,025 /  ( č í ě í) 

= 1,0 ( ř ℎ  í) 

= 0,025 ∙ 1 ∙ 900 = 22,5 /  

Počet vtoků 

= =
22,5

9
= 2,5 ≅ . 3  

Vtok DN 100 → max A = 360 m2 

Qvtoku = 9 l/s 

NÁVRH: 4 vpusti DN 100 
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