
KOSTEL SV. DUCHA VE STARÉM MĚSTĚ U UHERSKÉHO 

HRADIŠTĚ ❚ CHURCH OF THE HOLY SPIRIT IN STARÉ MĚSTO 

NEAR UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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Ve Starém Městě se již patnáct let staví kostel sv. 

Ducha, který má symbolizovat kontinuitu křes-

ťanství na našem území od dob Velké Moravy po 

dnešek. V  příspěvku je přiblížen architekto nický 

návrh kostela a je popsána výstavba hlavních 

částí: dvoupodlažní kruhové lodi zakončené ku po-

lí, přilehlých desetipodlažních věží a  zimní kaple. 

❚ The church of the Holy Spirit in Staré Město has 

been under construction for 15 years already. It is 

supposed to symbolize continuity of Christianity 

in our territory since the Great Moravia until now. 

This article outlines the architectural design of the 

church and describes the construction of the main 

parts: two-storey circular nave with a dome, two 

towers and a winter chapel.

Příchod Cyrila a Metoděje na Moravu 

a působení Metoděje a jeho žáků při ší-

ření křesťanské víry měly za následek 

stavbu mnoha kostelů, jejichž pozůstat-

ky byly nalezeny na mnoha místech ně-

kdejší Velké Moravy, zvláště pak ve Sta-

rém Městě.

ARCHITEKTONICKÉ 

A  URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Základní myšlenkou při ideovém uspo-

řádání nového kostela ve Starém Měs-

tě, který se staví od roku 2002 a je za-

svěcen Duchu svatému, je navrácení ke 

křesťanským  symbolům a  hledání ná-

vaznosti na začátky a tradici křesťanství 

v tomto prostoru. Objekt je ve východo-

západním směru souměrný s osou relik-

tu prvního objeveného zděného koste-

la z období Velkomoravské říše z 8. až 

9. stol., který je chráněn v přilehlém Pa-

mátníku Velké Moravy.

Nový kostel má půdorys ve tvaru ro-

tundy – kruhu –, který je i v dnešní do-

bě vhodný pro utváření základního pro-

storu chrámu, v němž se shromažďu-

jí křesťané, aby se přiblížili Bohu. Cen-

trální chrámová loď je geometricky čis-

tý a  přehledný prostor, který se zvedá 

vysoko do nebe. Na podélné ose má 

funkčně připojen přední prostor – pro-

náos – obdélníkového půdorysu, nad 

kterým se zvedají dvě věže, na výcho-

dě pak půlkruhový prostor presbiteria – 

denní nebo také zimní kaple zasvěcené 

Panně Marii, kde je na stěně společné 

oběma prostorám umístěn eucharistic-

ký svatostánek.

Nosnou část hlavní lodi tvoří dvanáct 

sloupů, které symbolizují dvanáct apo-

štolů, kteří společně s Marií přivítali pří-

chod Ducha svatého. Prstenec, v kte-

rém se sloupy spojují, představuje ko-

runu Panny Marie ve spojení s Kristem. 

Průřez střechy ve tvaru čtvrtkruhové-

ho oblouku připomínajícího baldachýn 

symbolizuje lehkost a dokonalost. 

Vchod a čelní strana kostela, kte-

rou tvoří dvě věže představující Cyrila 

a Metoděje, se nacházejí ze strany od 

Památníku. Osy sloupů i věží se sbíhají 

v jednom místě, což symbolizuje smě-

řování k jednomu cíli – Bohu. Věže jsou 

uprostřed propojeny křížem, jehož tvar 

vychází z  nálezu při archeologickém 

průzkumu v této lokalitě.

Prosklená fasáda hlavní lodi, která 

si jako křišťál pohrává se slunečním 

i  umělým světlem, má symbolizovat 

pronikání paprsků, darů Ducha svaté-

ho, a otevřenost církve. 

V  suterénu pod hlavní lodí je navr-

žen sál pro společenské využití, kulturní 

i vzdělávací akce.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt kostela tvoří dvoupodlažní kru-

hová loď, ke které jsou ze západní stra-

ny přisazeny dvě hranolovité desetipod-

lažní věže lichoběžníkového tvaru vzá-

jemně propojené do výšky střechy kos-

telní lodi. Z  východní strany je k  hlav-

nímu prostoru připojena zimní kaple 

půlkruhového půdorysu ve formě apsi-

dy s vnější stěnou tvaru poloviny komo-

lého kužele. Kostelní loď se zimní kap-
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lí je kryta střechou ve tvaru konkávních 

válcových ploch (baldachýn).

Základy

Při inženýrsko-geologickém průzkumu 

většina sond prokázala krajně nevý-

hodné zakládací podmínky. Staveniš-

tě je situováno na samém okraji údol-

ní nivy řeky Moravy a na většině plo-

chy se proto nacházejí pliocenní jemně 

písčité jíly a jílovité písky. Na staveništi 

je navíc mohutná kulturní vrstva vznik-

lá v důsledku více než tisíciletého osíd-

lení lokality.

Vzhledem k velmi nerovnoměrnému 

zatížení stavby je objekt řešen jako dva 

dilatační celky – věže a kostelní loď se 

zimní kaplí (obr. 2a)

Věže

Věže s nadzemní výškou cca 40 m ma-

jí deset podlaží, dvě podzemní a osm 

nadzemních. Od 2. PP podzemního po 

6. NP jsou pojaty jako desková sousta-

va (stěny, stropy), sedmé a osmé pod-

laží je skeletové konstrukce. 

Vzhledem k statickému a dynamic-

kému působení věží bylo nutno vo-

lit hloubkové založení, kde základo-

vá deska působí v interakci s plovou-

cími pilotami. K  hloubkovému zalo-

žení byly použity vrtané piloty CFA: 

10 pilot Ø 900 mm délky 12 m a 18 pi-

lot Ø  600  mm délky 12  m, beton 

B20 (označení odpovídá době výstav-

by, pozn. redakce) se struskoportland-

ským cementem s  vyztužením armo-

košem s  R14 (10505) a  E6 (10216) 

a krycí vrstvou 75 mm. Výztuž nepro-

chází do základové desky, ale kvů-

li izolaci proti tlakové vodě končí v hla-

vě pilot.

Základová deska tloušťky 400  mm 

byla provedena na vodorovné izolaci 

proti tlakové vodě položené na mazani-

ně mezi hlavami pilot. V severovýchod-

ním rohu je zřízena jímka pro techno-

logii výtahu. Vzhledem k vodě prou-

dící z  podzemního pramene zde by-

la provedena izolace ve formě kesonu 

z nerezového plechu. Na základovou 

desku byl použit beton B20–V4. Vý-

ztuž tvoří dolní a horní svařovaný rošt 

z prvků R16 a R14, dolní krytí je tloušť-

ky 35 mm, horní krytí 20 mm. Z roštů 

vychází pruty svislé výztuže stěn 2. PP.

Stěny a stropy 2. PP až 6. NP jsou 

z  monolitického betonu B30–V4 pře-

vážně tloušťky 300  mm, vyztuženého 

ocelí. Výztuž obvodových stěn a stropů 

tvoří převážně vázané, místy svařované 

rošty z prutů: R14 a R16 v rozích věží se 

zhuštěným kladem, v místech extrém-

ního zatížení R25 a R28, ocel 10505. 

Ve vnitřních stěnách a nenamáhaných 

místech byly použity kari sítě Ø8 – 

100/100 s  krycí vrstvou 20  mm. By-

lo použito bednění Peri doplněné v ne-

standardních místech konstrukcemi ze 

dřeva a betonářské překližky.

Vzhledem k tomu, že provádění pra-

cí trvalo několik let, byly projektantem 

stanoveny možné pracovní spáry.

Dvě poslední podlaží, 7. a 8., jsou ře-

šena jako železobetonový rámový ske-

let. 7. NP je zakončeno stropní deskou 

tloušťky 300  mm, poslední podlaží je 

zakončeno skeletem pro upevnění plo-

ché skleněné střechy. Sloupy mají roz-

měr 300 × 300 mm, dimenze průvlaků 

je 300 × 200 mm. Horní i spodní vyztu-

žení stropní desky je kari sítí profilu Q188 

(ocel 10505) s  krytím 20  mm, beton 

B30. Sloupy a průvlaky jsou vyztuženy 

vázanou výztuží R18 (ocel 10505) s kry-

tím 20 mm, beton B30–T100. K bedně-

ní stropní desky byla použita konstrukce 

ze dřeva a betonářské překližky na ko-

vových stojkách, bednění sloupů a prů-

vlaků bylo provedeno s pomocí bednění 

Peri doplněného konstrukcemi ze dřeva 

a betonářské překližky.

Kostelní loď se zimní kaplí

Tato část objektu je založena rovněž na 

plovoucích pilotách nesoucích základo-

vý rošt. Byly použity piloty stejného ty-

pu i materiálového provedení jako u vě-

ží (Ø 600 mm délky 12 m). Pro kostel-

ní loď bylo použito 44 ks pilot, pro zimní 

kapli 16 ks. Výška základového roštu je 

1 450 mm, šířka jednotlivých prvků roš-

tu je 800 mm. Výztuž svařovaná z pru-

tů R16, R14 a R8 (ocel 10505) je spoje-

na s pruty výztuže z hlav pilot. Krytí vý-

ztuže je 35 mm, byl použit beton B20–

V4. Z kruhového základového pasu kos-

telní lodi byly vyvedeny pruty výztuže 

pro 12 nosných sloupů, stejně tak z ro-

hů středového čtverce základových pa-

sů byly vyvedeny výztuže pro čtyři nosné 

sloupy. Ze základových pasů zimní kaple 

Obr. 1 a) Kostel sv. Ducha ve Starém Městě, 

b) letecký snímek ❚ Fig. 1 a) Church of the 

Holy Spirit in Staré Město, b) aerial view

Obr. 2 a) Půdorys 1. NP, b) podélný řez, 

c) model ❚ Fig. 2 a) Layout of the 1st 

above-ground floor, b) longitudinal section, 

c) model
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byly vyvedeny pruty pro napojení výztu-

že stěn 1. PP zimní kaple. Na základo-

vém roštu byla na zhutněném podkladu 

provedena mazanina tloušťky 150  mm 

z  betonu B20 vyztuženého kari sítí Ø8 

– 100/100.

1. podzemní podlaží

1. PP netvoří vlastní prostory koste-

la a v současnosti není dohotoveno. Po 

dokončení bude určeno pro náboženské 

i občanské aktivity jako polyfunkční sál.

Hlavním nosným prvkem kostelní lodi 

je 12 sloupů Ø 800 mm z betonu B30 

s výztuží R22 (10505) a R8 (10355) na-

kloněných k  společné ose pod úh-

lem 12º. Tyto krajní sloupy doplňu-

jí ve středu plochy čtyři  svislé sloupy 

Ø 250 mm provedené ze stejné výztu-

že a betonu. Jejich bednění tvořily pa-

pírové tubusy vyztužené konstrukcí ze 

dřeva a oceli. Na krajním jižním zákla-

dovém pasu jsou provedeny monoli-

tické stěny s otvory pro okna a dveře 

tloušťky 300 mm z betonu B30 s vá-

zanou výztuží R12 a R6. Bednění by-

lo zhotoveno z  dílců Peri, betonář-

ské překližky a dřeva. Ze severní stra-

ny jsou na okrajovém přímém základo-

vém pasu provedeny (v  rámci stropní 

desky) krátké monolitické stěny s prů-

vlakem pro vložení skleněné fasády. 

Provedení a materiál jsou stejné jako 

u jižní stěny. Ze strany věží je provede-

na stěna s  velkým vstupním otvorem, 

jejíž průvlak je podepřen dvěma půl-

kruhovými sloupy Ø 500 mm (ve stěně 

u dilatační spáry). Výztuž stěny byla vá-

zaná z R12, R6, výztuž průvlaku z R20, 

R16, R10, R8 (10505) a výztuž půlkru-

hových sloupů z R16, R6. Vodonepro-

pustnost v místech přechodu z vodo-

rovné mazaniny na svislé konstrukce 

je posílena použitím přípravku Xypex.

Vzhledem k nestandardnímu tvaru 

východní strany zimní kaple (část ku-

želové plochy) bylo bednění vyrábě-

no z řeziva přímo na staveništi. Prkna 

bednění byla kladena vodorovně, byla 

ohýbána a následně fixována do dře-

věné výztužné konstrukce. Rovná stě-

na s velkým vstupním otvorem do pro-

storu kostelní lodi byla bedněna klasic-

kým způsobem – pomocí dílců Peri, 

betonářské překližky a řeziva. Byl po-

užit beton B30, výztuž vnější stěny by-

la vázaná z R16, R8, výztuž dělicí stě-

ny vázaná z R14, R6 a výztuž průvla-

ku dělicí stěny byla vázaná z R18 a R8 

(10505). 

Tvarově nesložitější betonová kon-

strukce stropní desky spočívá na nos-

ných sloupech, vnější zakřivené stěně 

zimní kaple a dělicích stěnách mezi lo-

dí a věžemi a lodí a zimní kaplí. Sestává 

z přímých průvlaků, kruhových obvo-

dových průvlaků (pro montovaný plášť 

kostelní lodi) a  lomených a  válcových 

ploch stropu 1.  PP a podlahy vlastní-

ho kostela na 1. NP. Vzhledem k  tva-

rové složitosti a požadavku vyhotove-

ní pohledového betonu bylo bedně-

ní vymodelováno na stavbě z betonář-

ské překližky na podpěrné konstrukci 

Peri. Deska byla provedena z betonu 

B30. 

Obr. 3 Práce na základové desce, 2002 

❚ Fig. 3 Works on the base slab, 2002

Obr. 4 a) Výstavba věží a zimní kaple, 

b) stropní deska nad 1. PP, c) zimní kaple 

po dobetonování, 2004 až 2006 ❚ 

Fig. 4 a) Construction of the towers 

and the winter chapel, b) slab above 1st 

under-ground floor, c) winter chapel after 

concreting, 2004–2006

Obr. 5 Výstavba hlavní lodi kostela, 2006 

až 2008: a) osazení 12 sloupů, b) betonáž 

prstence, c) nosná konstrukce ❚ 

Fig. 5 Construction of the main nave of 

the church, 2006–2008: a) fitting of the 

12 columns, b) concreting the whorl, 

c) load-bearing structure

Obr. 6 Bohoslužba s prosbou za úspěšnou 

výstavbu ❚ Fig. 6 Religious service with 

a prayer for successful construction

Obr. 7 Výstavba střechy, 2008 až 2010: 

a) bednění kopule, b) ocelový krov o hmotnosti 

66 t ❚ Fig. 7 Construction of the roof, 

2008–2010: a) formworking the dome, b) steel 

roof frame of weight of 66 t
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1. nadzemní podlaží

Hlavní nosnou konstrukci tvoří 12 naklo-

něných sloupů délky cca 12 m vycháze-

jících ze sloupů 1. PP. Sloupy mají rov-

něž sklon 12 º. Jsou provedeny z trubek 

TR 457/20 (ocel 12 250) a k výztuži vy-

cházející ze sloupů 1. PP jsou fixovány 

přes spojovací „hvězdici“ z tyčí U150. 

Sloupy byly také žárově zinkovány 

a vyplněny betonem C25/30-XC3, XF1.

Na hlavách sloupů je přes výztuž ze 

sloupů vycházející umístěn spojo vací 

železobetonový prstenec Ø  19  034 mm, 

výšky cca 2 500 mm a tloušťky 500 mm. 

Byl použit beton C25/30-XC3, XF1 s vá-

zanou výztuží z  R22, R16, R12 a R8 

(10505). Kvůli zhotovení bednění i  vý-

ztuže byla na horní části sloupů vyrobe-

na pracovní plošina z ocelové konstruk-

ce, podpěrných vodorovných dílců Pe-

ri a dřevěné podlahy. Bednění prstence 

bylo provedeno ze skružených ocelo-

vých profilů a prohnutých přířezů beto-

nářských překližek.

Konstrukce sloupů a prstence ne-

se ocelový krov střechy o hmotnos-

ti 66  t, který je západní stranou při-

kotven ke konstrukci věže a na opač-

né straně vytváří cca 14m krakorec 

nad zimní kaplí. Z prstence vychází ku-

6 7b
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pole lícující s  vnitřním obvodem prs-

tence Ø 16 680  mm a tloušťkou stě-

ny 150 mm. Na její zhotovení byl použit 

beton C25/30-XC3, XF1 s vázanou vý-

ztuží R12. Vnitřní bednění bylo vymo-

delované z řeziva na zkružované oce-

lové konstrukci, potažené plastovou fo-

lií tloušťky 3,5 mm. Vnější bednění, do-

plňované během betonáže, bylo vy-

robeno z plechových dílců kotvených 

k vnější zkružované ocelové konstrukci.

V rámci změny projektu bylo zapotře-

bí zesílit betonovou kupoli a z důvodu 

navýšení její hmotnosti bylo nutno zesí-

lit sloupy, na kterých kupole stojí. V prv-

ní fázi probíhala přibetonávka ke stáva-

jícím ocelovým sloupům doplněná vý-

ztuží R12 a R8. Zhotovitel si nechal na 

stavbě vyrobit skládací válcové bedně-

ní z polypropylenových desek, které by-

lo namontováno kolem sloupů, aby se 

mohly shora zalévat betonem. Pro slou-

py byla navržena speciální receptura be-

tonu C25/30-XC3-Dmax  8  mm a  vzhle-

dem k jejich velké výšce probíhala be-

tonáž ve dvou krocích. Z důvodu ma-

lých objemů čerstvého betonu a nároč-

nosti na jeho dopravu až do formy byl 

beton dodáván v suchém stavu a přímo 

v kostele byl přemíchán v malé staveb-

ní míchačce – byla přidána voda a plas-

tifikátor, aby byla docílena tekutá konzi-

stence potřebná pro dobrou pohledo-

vost betonu bez nutnosti vibrace. Do 

formy se beton odléval z kbelíků přes 

pomocný přípravek. Tato betonáž trva-

la cca 2,5 měsíce. V rámci požadavku 

zesílení kupole byla provedena její nad-

betonávka ze samozhutnitelného beto-

nu C25/30-XC2. Na stávající kupoli by-

ly navrtány trny pro spojení obou vrstev 

sloužící i  pro polohování vnějšího bed-

nění, v kterém byly plnicí otvory.

Plášť a část stropu kostelní lodi je 

z lehké ocelové konstrukce, jejíž spod-

ní třetina je obložena v interiéru deska-

mi z leštěného travertinu, na fasádní 

straně deskami z broušené žuly. Izolaci 

stěn tvoří 350 mm čedičové vlny. Horní 

dvě třetiny pláště a strop jsou opatřeny 

ditermálním sklem v systémových hliní-

kových rámech. Konstrukci zimní kap-

le tvoří oblá skloněná stěna z východ-

ní strany (část kuželové plochy) a dělicí 

svislá stěna ze strany kostelní lodi. Oblá 

stěna dolního poloměru 8 600 mm, výš-

ky 11 400 mm má tloušťku 300 mm. Na 

zhotovení zimní kaple byl použit beton 

s vázanou výztuží z R16 a R8 a v polo-

vině výšky stěny byla provedena pra-

covní spára. Bednění bylo vymodelo-

váno z latí 50 × 35 mm kladených svis-

le mezi dřevěnou výztužnou a opěrnou 

konstrukci. Zimní kaple postrádá žele-

zobetonovou stropní desku, je zastro-

Obr. 8 Pohled na střechu po dokončení ❚ 

Fig. 8 View of the roof after completion

Obr. 9 Osazování konstrukce pláště hlavní 

lodi ❚ Fig. 9 Fitting the construction of the 

facing of the nave

Obr. 10 Detail povrchu betonové 

konstrukce ❚ Fig.10 Detail of the surface 

of the concrete structure

Obr. 11 Interiér – spodní třetina fasády 

je zevnitř obložena tufovými kamennými 

deskami ❚ Fig. 11 Interior – bottom third 

of the facade is lined from the inside by tur 

stone plates

Obr. 12 Kostel tvoří v historické lokalitě 

zvané Dvorek jeden celek s Památníkem 

Velké Moravy ❚ Fig. 12 The church forms 

together with the Memorial of Great Moravia 

one complex in the location called Dvorek
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Inženýrsko-
geologický 
průzkum

Geo Zlín, spol. s r. o.

Konstrukční 
část stavby

Stavoprojekt Olomouc, a. s.

Konstrukce 
soupů 1. NP 
a střechy

Statika Olomouc, s. r. o.
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Promont Uherské Hradiště, s. r. o. 
(5. až 8. NP věží, 1. NP kostela, 
střecha)
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pena ditermálním sklem v  systémo-

vých hliníkových rámech na ocelových 

průvlacích.

ZÁVĚR

Dokončení stavby je naplánováno na 

rok 2020 a v současnosti jsou zkolau-

dovány prostory, které umožňují koná-

ní bohoslužeb a  společenských akcí 

(koncerty vážné hudby, duchovní hud-

by, koncerty národní a  folklorní hud-

by, městské slavnosti), a prostory v již-

ní věži, které umožňují využít vrchol vě-

že jako rozhlednu. Kromě samotné-

ho kostela se během let výrazně změ-

nil také prostor kolem něj – otevřen byl 

zrekonstruovaný jezuitský sklep a nové 

náměstí Velké Moravy navržené a  vy-

budované v harmonii s kostelem i Pa-

mátníkem, které nabízí místo pro od-

počinek, koncerty i posezení nejen pro 

věřící. 

Dostavba kostela bude pokračovat, 

jakmile se investorovi podaří shromáž-

dit dostatek finančních prostředků.

Fotografie: 1a, 4, 5a, 6 až 12 – František Ingr, 

1b – zdroj: město Staré Město u Uherského 

Hradiště, 2c – Ivo Goropevšek, 

3 – Vojtěch Foltýnek, 5b – František Ingr ml., 

5c – František Křivák

Redakce děkuje Dipl. Ing. Alžbětě Cergol 

za překlad podkladů od architekta ze slovinštiny 

a za spolupráci při přípravě článku.

Dipl. ing. arch. Ivo Goropevšek

e-mail: ivo.goropevsek@gmail.com

Ing. František Křivák

e-mail: frantisek.krivak@gmail.com

Ing. Jiří Grebík

Zapa beton, a. s.

e-mail: jiri.grebik@zapa.cz

P R O F E S I O N Á L N Í  Ř E Š E N Í
výzkum  vývoj  výroba  obchod  poradenství
pro sanace betonových konstrukcí

Redrock Construction s.r.o.
Újezd 40/450, Michnuv palác
Praha 1, Malá Strana
Telefon: +420 283 893 533
Fax: +420 284 816 112
E-mail: info@redrock-cz.com
www.redrock-cz.com
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