
SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO

Hlávkova ulice 



Trochu historie    
• plány na objekt jeslí vypracoval v první polovině roku 

1947 stavitel Otto Daněk

• stavba byla zahájena v květnu 1947 a zkolaudována 

v roce 1950



Trochu historie    
• jesle nesly název ,,první dámy“ manželky prvního 

dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. 



Trochu historie    
• Objekt sloužil do roku 1994 postupně  jako jesle, kojenecký 

a dětský domov. Po uzavření do současné doby chátral. 



Trochu historie    
• V 80. letech minulého století došlo k demolici takřka celé 

městské části Trnovany a masivní panelové výstavbě. 

Vedle stojící secesní evangelický kostel byl odstřelen 

v roce 1973.



Salesiánské centrum  

uživatelé

• Středisko 

• Školy 

• Veřejnost – zahrada, hřiště

• SAS

• Salesiánská komunita

• Farnost 

• Kanceláře – ředitelka, THP 

• Dispozice tzv. sendvičové 

řešení



V centru dění     
• Budoucí středisko má ideální umístění v centru Trnovan, 

vedle MŠ, ZŠ a speciální ZŠ.  



Ing. arch. Jan Hanzlík 



Salesiánské centrum

pracovní týmy  

• Realizační 

• PR – propagace

• Fundraising

• Poradní   



Projekční činnost 
• Studie proveditelnosti

• Přípravné práce 

• Studie 

• Dokumentace pro územní 

řízení a stavební povolení

• Projektová dokumentace pro 

provedení stavebního 

záměru

• Inženýrská činnost    

• Konec projekční činnosti   

jaro - 2021



Harmonogram   
• květen 2021- konec projekční činnosti  

• červen 2021 – výběrové řízení na zhotovitele stavby

• červenec 2021 – červenec 2023 – realizace stavby



VENKOVNÍ PROSTOR   



VENKOVNÍ PROSTOR

• Samostatný vstup pro SAS

• Hlavní vstup pro veřejnost:     

Herní prvky pro děti, stojany na 

kola, sezení

• Hřiště

• Zahrada:

Herní prvky pro děti

Stolní tenis

Lanovka

Mlhoviště

Pískoviště

Záhonky 

Kreslící stěna

Pergola – gril 

Parkoviště pro komunitu 



SUTERÉN   



SUTERÉN  

• Sklad 

• Kotelna

• Dílna pro údržbu + kroužek

• Hudebna



1. PP  



1.PP

• Recepce - foyer

• Samostatné 

kanceláře SAS

• Středisko:                             

učebny,  předškolák, 

víceúčelná 

klubovna, výtvarka, 

nízkoprahový klub, 

kuchyň, aktivity 

farnosti, výuka 

náboženství 



2. PP  



3.  PP

Kanceláře:

THP pracovníci 

Ředitelka střediska 

Pedagogičtí pracovníci 

Malá zasedací místnost 

Pracovník - fundraising

Velká multifunkční místnost:

Porady, přespávání , animátoři

2. PP

• Prostor pro salesiánskou 

komunitu:

Pokoje, sklad, kuchyň, 

společenská místnost

• Pokoje pro hosty

• Kaple



3. PP  



3.  PP

• Kanceláře:

THP pracovníci 

Ředitelka střediska 

Pedagogičtí pracovníci 

Pracovník - fundraising

• Velká multifunkční místnost:

Porady, přespávání , animátoři









































Robert Kotyšan

te. 601 226 440 

robert.kotysan@teplice.sdb.cz


