
3 6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 5 / 2 0 1 1

Článek představuje stavbu katolického církevního souboru Holy Rosary 

v  jižní Louisianě. Jedná se o  komplex budov složený z  administrativní 

budovy, školy a kaple. Hlavním materiálem je zde pohledový beton. Díky 

tvůrčí spolupráci mezi zadavatelem, architekty a dodavatelem se podařilo 

dosáhnout nebývale vysoké úrovně zpracování betonů včetně jejich povr-

chů. ❚ The article describes the construction of the catholic Holy Rosary 

Church Complex in south Louisiana. It is a complex of buildings consisting 

of an administrative building, a school and a chapel. The main material is 

architectural concrete. It manages to reach the unprecedented high level 

of treatment of the concrete, including its surface thanks to the creative 

co-operation among the investors, the architects and the contractors.

FILOSOFIE  NÁVRHU

Tato zakázka představovala poctivé a  otevřené využití for-

my, funkce, přirozeného osvětlení a  materiálů, spolu s  pou-

tavou až podmanivou, intenzivní studií vztahů svatého mís-

ta. Kostel je ohniskem venkovského římskokatolického kam-

pusu, dominantní svým umístěním a  naznačeným pohybem 

na  vnitřním nádvoří. Dispozice venkovského souboru sta-

veb vyjadřuje silný cit pro místo ve  všech funkcích farnos-

ti, uvědomění si odlišností v  programech církevních a  svět-

ských součástí. Světské části kampusu tvoří lineární, okra-

jové budovy, které uvnitř uzavírají nádvoří s kostelem (obr. 1). 

Při obcházení nádvoří ve směru hodinových ručiček míří pout-

ník ke kostelu. Opačným směrem vyjde zpět mezi komunitu. 

Návrh kostela vychází z  konceptu objevujícího čistý, pří-

jemný, bezpečný, nedotknutelný prostor, s kterým má každý 

člověk zkušenost – prostor matčina lůna. Protože děloha ne-

má orientaci, nerozlišuje nahoře a dole, všechny strany jsou 

si rovny, vyvolává to pocit jisté tajemnosti, záhady. Všech 

šest stran vnitřní krychle - kostela má stejnou velikost, bar-

vu a texturu, aby vyvolaly stejné vnímání nedostatku orien-

tace vedoucí k pocitu neurčitosti, tajemnosti a záhady. 

Toto opatrné a záměrné zpochybnění lidského vnímání pro-

storu pokračuje vzájemným pootočením vnitřního a  vnější-

ho prostoru. Pootočení vnějšku kaple je doprovázeno od-

povídajícím natočením vnitřního kněžiště. Tato druhá rotace 

srovnává vnitřní duchovní prostor do souladu s hlavní orien-

tací kampusu a vytváří tak jednotu duchovního a světského 

prožitku (obr. 2 a 3). 

Další filosofií návrhu bylo zabránit užití drahých a vzácných 

materiálů. Namísto nich byla dána přednost materiálům míst-

ně obvyklým a užívaným, a  tím měla být zdůrazněna jejich 

důležitost a  prostá nádhera. Paleta materiálů je omezena 

na beton formovaný deskami bednění a deskové a lité sklo.

Ani okázalý ani strohý, kostel představuje místo s intenzivní 

duchovní náplní a současně prostorové ztělesnění duchov-

ního zážitku. 

UVAŽOVANÉ FAKTORY

Farnost Holy Rosary byla založena v březnu 1905 a v sou-

časné době slouží 2 273 rodinám. Farnost a její okolí se roz-

kládá v převážně ploché venkovské krajině na ploše 6 ha. 

V místě vybraném pro výstavbu souboru Holy Rosary se na-

cházely volně uspořádané budovy původního kostela a cír-

kevní školy venkovské farnosti v jižní Louisianě. Skromné se-

skupení budov postrádalo jakoukoliv sounáležitost, přestože 

bylo v okolní krajině ze všech stran dobře viditelné. Návrh no-

vého souboru reagoval na dané skutečnosti a odrážel přání 

katolické komunity na vyzdvižení duchovního významu místa.

Pro konstrukce nové administrativní a výukové budovy jsou 

charakteristické prosklené stěny od  stropu až k  podlaze. 

Otočené na  sever nabízejí skleněné stěny velkorysé světlo 

a nerušený výhled bez nutnosti regulovat přebytky energie 

ze slunečního záření. Ochranu poskytuje i zastínění navržené 

nad chodníky podél skleněných stěn. Vnitřní teplota kaple je 

regulována tepelnou setrvačností masy monolitických beto-

nových stěn, v některých místech tlustých přes 2 m. 

KATOLICKÝ CÍRKEVNÍ SOUBOR HOLY ROSARY ❚ 

CATHOLIC HOLY ROSARY CHURCH COMPLEX
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ANALÝZA NÁVRHU

Základní plán pro venkovský duchovní kampus vyjadřuje cit 

pro místo farního okrsku se všemi jeho funkcemi a  vytváří 

rozlišení mezi programem duchovních a  světských činnos-

tí. Světské činnosti jsou naplňovány v budovách po obvodu 

vnitřního dvora a duchovní centrum je v místě, kde je posta-

vena oratoř. Betonový baldachýn podél lineárních obvodo-

vých budov tvoří ochranu před sluncem a předěl mezi klima-

tizovaným a neklimatizovaným prostředím. 

Kostel, stejně jako změny intenzity zvuku v  hudbě, úmy-

slně narušuje uspořádání kampusu. Jeho umístění, formál-

ní čistota a výška odrážejí důležitost duchovního programu 

a slouží k odlišení stavby od jejího okolí. Pootočení půdorysu 

kaple dále podtrhuje odlišné zaměření světského a duchov-

ního života. Její odstup od  světských prvků vytváří vnější 

prostor vhodný pro větší i menší shromáždění či pro indivi-

duální rozjímání v její blízkosti. 

Geometrický základ pro vhodný půdorys kostela vychá-

zí z  tradičního japonského uspořádání podlahových rohoží 

tatami ze čtyř kusů plné a jedné poloviční velikosti. Systém 

bez vyznačené posloupnosti vyhovuje rozdílným uspořádá-

ním lavic zúčastněných při různých liturgických obřadech. 

K zajištění lidské touhy po svém vymezení, definování, os-

trosti a  vyhraněnosti jsou ve  stěnách vynechány štěrbiny, 

kterými do  interiéru vniká přirozené denní světlo. Otvory 

vyřezané v silných zdech odhalují jejich vnitřek a umožňují 

světlu projít dovnitř. Nádavkem k pocitu orientace návštěvní-

kům kostela symbolizuje přítomnost obtížně vysvětlitelného 

světla ve vnitřním prostoru Velikonoční mysterii Krista. Kaž-

dá štěrbina je výzvou k zamyšlení nad jedním z příběhů ve-

likonoční cesty, metaforou okamžiku smrti, vzkříšení, nane-

bevstoupení a věčného trvání.

Byla pořádána pravidelná setkání se členy kongregace 

s  cílem informovat zúčastněné o  výkladu závěrů druhého 

Obr. 1 Pohled z nádvoří na vstup do kaple ❚ Fig. 1 View from the 
courtyard to the entrance to the chapel

Obr. 2 Prostorový model vývoje návrhu kaple ❚ Fig. 2 Space 
model of the development of the project

Obr. 3 Výkresy: a) situace, b) půdorys 1.NP celého komplexu, 
c) řez celým komplexem, d) půdorys kaple ❚ Fig. 3 Drawing 
documentation, a) situation, b) ground plan of the whole complex, 
c) section of the whole complex, d) ground plan of the chapel

Obr. 4 Celkový pohled na komplex Holy Rosary ❚ Fig. 4 General 
view of the complex Holy Rosary
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Vatikánského koncilu a o významu vybraných materiálů pro 

vytvoření jedinečného návrhu kaple. Vatikánské dokumen-

ty doporučovaly pro stavby materiály příslušné místu stav-

by a trvalé. Farnost požadovala užití místních materiálů ne-

náročných na  údržbu. Monolitický beton byl vybrán k na-

plnění uvedených požadavků jak pro své fyzické vlastnos-

ti, tak pro vnitřní čistou krásu odrážející všechny nahodilos-

ti povrchů a barvy. 

Beton také umožnil architektům vytvořit pohledovou vaz-

bu mezi konstrukcí nové oratoře a původního kostela. Textu-

ra cypřišových prken na povrchu stávajícího kostela je zdů-

razněna reliéfním vzorem a dřevěnou texturou bednění, kte-

ré formovaly vnější i vnitřní povrchy nové oratoře. Světské bu-

dovy administrativy a  vzdělávání jsou odlišeny kontrastními 

hladkými povrchy vytvářenými běžně používanými velkoroz-

měrovými bednicími deskami. Použitá kompozice místních 

materiálů s barevným betonem je v dané oblasti jedinečná. 

Vkročení do  duchovního prostoru kostela je oslavová-

no zážitkem světla. Prostý vstup tvoří skleněné dveře na-

vržené tak, že skládají a  rozkládají světlo (obr.  9). Tloušťka 

desky dveřního křídla čočkovitého tvaru se mění od 12 mm 

po okrajích až na 75 mm ve středu. Při přiblížení září okraj 

dveří světlem vycházejícím jakoby zevnitř. 

NÁVRH

Hlavní plán projektu

Architektonický charakter kompozice byl výsledkem otevře-

ného, čistého zkoumání formy, funkce, přirozeného světla 

a materiálů vedoucímu k vizuálně skromnému a zdrženlivé-

mu vyjádření zdůrazňujícímu klidnou a pokojnou atmosféru 

směřující k mnohovrstevnatému významu duchovního místa. 

Kaple tvoří duchovní prostor pro nerušenou meditaci, pro-

storové vyjádření duchovních prožitků. 

Hlavní plán projektu nového kampusu sjednocuje všechny 

funkce farnosti v promyšleném, logicky organizovaném systé-

mu s jasným vymezením světských a duchovních programů. 

Světské prvky kampusu, vzdělávací a administrativní progra-

my, jsou umístěny v  „lineárních“ okrajových budovách, kte-

ré rámují vnitřní nádvoří, svatý okrsek, kde stojí nová kaple.  

Obvodové budovy

Budovy po  obvodu nádvoří určují hranici mezi kampusem 

a okolním venkovským prostředím. Budovy s přilehlými chod-

níky zastíněnými stříškami jsou koncipovány jako rámec tvo-

řený z vrstev povrchových konstrukcí (stěnami) a meziprosto-

rem místností, který dává hloubku a váhu prožitku pohybu me-

zi vnitřním duchovním prostorem a  světem vnějším. Strate-

gie vrstvení je zřejmá z půdorysu i řezů budovami, kde jsou vi-

dět rovnoběžné plochy betonových a skleněných stěn, zástěn 

a  přístřešků oddělujících a  uzavírajících prostory různého vý-

znamu a náplně. 

Jedinečná role každé vrstvy je vyjádřena výběrem použité-

ho materiálu a detailů. Monolitický beton byl vybrán pro vět-

šinu vnějších stěn, aby zvýraznil jejich oddělující roli. Ačko-

liv při pohledu z exteriéru jsou vnímány dvourozměrně, uvnitř 

administrativních a výukových prostor obvodové stěny vytvá-

řejí pocit bezpečí, stability a ochrany. Jedinečný výraz hrani-

ce mezi dvěma světy získává betonová stěna v interiéru pro-

storovým oddělením desky stropu. Přirozené světlo prochá-

zející úzkou štěrbinou dodává betonovému povrchu teplý ná-

dech a zdůrazňuje jeho existenci. Promyšlené umístění dělící 
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štěrbiny a její velice pečlivé, čisté provedení zdůrazňuje oddě-

lenost jednotlivých prvků proti uzavřenosti celého systému. 

Lesklé vrstvy skleněných stěn otočených do nádvoří naopak 

umožňují výhled do  vnitřního prostoru. Samonosné skleně-

né plochy tvoří druhou nezávislou rovinu vyvažující betono-

vé stěny a  střechy. Sklo uzavírá prostor pavilonu a oddělu-

je jej od chodníku ve vnitřním nádvoří. Panoramatické pohle-

dy nejsou rušeny dělícími rámy oken, skla jsou lepená a zce-

la průběžná.

Oratoř

Betonová konstrukce oratoře zdůrazňuje jedinečnost vnitř-

ních aktivit. V přímém kontrastu s hladkými stěnami pavilonů 

odlitými do překližkového bednění nemají strohé stěny kap-

le pravidelný rastr otvorů po spínacích tyčích, ale pouze jem-

nou texturu otisků bednění složeného z úzkých prken, kte-

rá upomíná na dřevěné interiéry starých historických kostelů. 

Návrh interiéru oratoře naplňuje přání vytvořit čistý duchov-

ní prostor. Vnitřní krychle (tj. povrch vnitřních stěn) o hraně 

dvacet stop (6,1 m) je umístěna ve  větší vnější krychli. Na-

prosto identické vnitřní plochy potlačují smysl pro orientaci 

a naopak zvýrazňují tajemnost uzavřeného prostoru. 

Přání o zavedení přirozeného světla do vnitřního prostoru 

bez přiznání zdroje světla bylo naplněno prostřednictvím úz-

kých štěrbin v obvodových stěnách. Světlo padá dovnitř ot-

vory umístěnými ve  stěnách různé tloušťky, což je způso-

beno vzájemným pootočením vnitřní a vnější krychle. Otvo-

ry pod stropem pouštějí dovnitř jasné světlo, zatím co otvo-

ry nízko nad podlahou procházejí dovnitř jen měkké nejasné 

paprsky. Liturgická tradice užívá světlo jako symbol, zde ka-

ždá štěrbina symbolizuje jednu z kapitol velikonočního pří-

běhu Krista.

MATERIÁLY

Pokyny nebo návod k výběru materiálů byl nalezen v  refor-

mačních textech k doktrínám katolické církve, které nabáda-

jí k užívání materiálů trvalých se vztahem k místu a odmíta-

jí materiály finančně náročné a neobvyklé. Je doporučováno 

oprostit se od přílišné zdobnosti a dekorativnosti, které přes-

příliš upozorňují na status a zaměřit se naopak na dobré tech-

nologické a řemeslné zvládnutí vybraného materiálu. Ve spo-

jení s přísnou jednoduchostí je materiál povýšen na poetickou 

až symbolickou úroveň.

Monolitický beton dodávající stavbě strohý výraz byl k pře-

konání zažitých průmyslových stereotypů pečlivě tvarován 

ve všech detailech. 

Vlastnosti skla, zvláště průhlednost, čistota a křehkost skle-

něných desek i zastřený jas a tvary litého skla vytvářejí pro-

tipól napětí hutného, hmotného a neprůhledného betonu.

Specifické důvody pro užití betonu

Monolitický beton byl vybrán pro většinu vnějších stěn komple-

xu, aby zdůraznil jejich význam ve smyslu oddělení dvou světů. 

Obr. 5 Vnitřní chodba s výhledem na kapli ❚ Fig. 5 Inner corridor 

with the view of the chapel

Obr. 6 Severní a západní fasáda kaple, v pozadí krytý ochoz ❚ 

Fig. 6 Northern and western facade of the chapel, the covered gallery 

in the back yard

Obr. 7 Kaple, a) interiér, b) detail průhledu za křížem, c) detail 

stropního osvětlení ❚ Fig. 7 Chapel, a) interior, b) detail of the roof 

lightening, c) detail of the view through the crucifix
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Betonová konstrukce oratoře zdůrazňuje jedinečnost vnitř-

ních aktivit. Monolitický a masivní, forma zdůrazňuje čistotu 

objektu a oddělení abstraktního objemu vnitřního prostoru 

vyhrazeného tajemnosti duchovního obřadu. 

Stavební techniky

Pro vytvoření nepravidelně tvarovaných štěrbin oratoře (obr. 2 

a  7), byly nejprve sestaveny jejich digitální 3D modely a  ty 

po té vyřezány z tvrdé pěny pomocí NC strojů. Všechny pě-

nové formy byly obaleny laminátem ke zpevnění, aby odolá-

valy hydrostatickému tlaku betonu uvnitř bednění a zanecha-

ly požadovaný hladký sametově matný povrch. Formy štěrbin 

byly ukotveny v předepsané poloze a místě v bednění stěn, 

které bylo složeno ze systému PERI. 

Vedení stavby

Jedinečná pozornost k detailům a povrchovým úpravám beto-

nu vyžadovala vytvoření těsných vztahů mezi dodavateli a  je-

jich subdodavateli. Tvůrčí spolupráce umožnila dosáhnout ne-

bývale vysoké úrovně zpracování betonů včetně jejich povrchů.

Vztah architekta a dodavatele byl budován následovně:

• Před začátkem výstavby byly na schůzkách obou partne-

rů stanoveny standardy jednotlivých technologických pra-

covních fází a  jejich výsledků, které zajišťovaly dosaže-

ní celkových požadovaných výsledků v  zamýšlené kvali-

tě. Na těchto schůzkách se dodavatel seznámil s architek-

tonickým betonem „světové třídy“ a celý tým si ujasnil vý-

znam a důležitost vhodné betonové směsi a bednění.

• Na staveništi proběhly provozní zkoušky, aby se odzkouše-

ly všechny jednotlivé postupy a připravily referenční vzorky 

materiálů i technologických postupů.

• Na měsíčních schůzkách byla detailně sledována a hod-

nocena kvalita jednotlivých fází prací, jejich postup vzhle-

dem k plánu výstavby a náprava předchozích připomínek.

Fotografie: Tim Hursley

Připravily: Jana Margoldová a Lucie Šimečková

Redakce děkuje architektonickému ateliéru Trahan Architects za laskavé 

poskytnutí podkladů a fotografií.

Obr. 8 Umývárna, a) pohled na stěnu s umyvadly, b) detail desky 

s integrovaným „umyvadlem“ ❚ Fig. 8 Washroom, a) view of the wall 

with the washbasins, b) detail of the board with incorporated washbasin

Obr. 9 Detail osazení prosklených dveří ❚ Fig. 9 Detail of the 

pattern set out of the door

Architekt Trahan Architects

Statika
Schrenk & Peterson Consulting 
Engineers

Mechanical Engineer Apex Engineering Corporation

Generální dodavatel Quality Design and Construction, Inc.

Dodavatel betonu Sorrento Lumber Co, Inc.

Výstavba výukové a administrativní části 2000 až 2002

Výstavba kaple 2003 až 2004

Plocha 1 586 m2

Cena za m2/konstrukci USD 1 513/USD 2 400 0008a
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