
Dispozice a vybavení kostela 
 
Hlavní loď 
K dispozici je 200 kovových čalouněných židlí. 
Osvětlení:  
Centrální dekorativní lustr (slavnostní osvětlení) 
Nepřímé výbojkové osvětlení na stěnách lodi, 2 boční lišty s galerijními bodovými světly podle 
výstavních panelů po levé a pravé stěně lodi. 
Topení: podlahové temperování ve třech (nově) vydlážděných zónách (mimo teraco), 4 infrazářiče na 
lištách s galerijními světly (2 na každé straně). Oba zdroje (podlaha a infrazářiče) nelze spustit 
zároveň. 
 
Prostor pod kůrem  
Jde o zadní část hlavní lodi, u vstupních dveří. Slouží pouze omezeně i jako místo pro stojící diváky 
(výhled je omezován sloupy nesoucím kůr). 
K dispozici je stolek pro prodej vstupenek.. 
 
Presbyterium  
„Srdce kostela“. Dle smlouvy nelze využívat k výstavním instalacím, lze užít omezeně jako „jeviště“ 
pro interprety. Světelné rampy po stranách slouží pouze k nasvícení centrálního panelu  – což 
znamená, že rampy neumožňují nasvícení plochy před „oltářní“ stěnou.  
 
Dolní oratoř 
Výstavní prostor. 
Osvětlení: 2 lišty s galerijními bodovými světly. 
Neobsahuje žádný výstavní systém, např. nástěnný – výstavy je nutno řešit individuálně. 
Topení: není 
Při koncertech slouží jako zázemí pro interprety. Nevýhdou je, že z lodi je do zázemí částečně vidět. 
 
Horní oratoř 
Výstavní prostor přístupný schodištěm zvenčí, nebo vnitřkem z presbyteria kostela.  
Osvětlení: 2 lišty s galerijními bodovými světly 
Na dvou stěnách je závěsný systém (lišty Nielsen). Pro výstavy je většinou třeba pořídit nová lanka. 
Topení: není 
 
Dolní a horní oratoř nejsou akusticky ani vizuálně odděleny od lodi kostela. 
 
Přízemí staré sakristie 
Slouží jako provozní zázemí, v omezené míře jako šatna se zrcadlem pro malý počet interpretů. 
Přes sakristii je vstup do jediného WC v kostele a přes příkré a úzké schodiště do patra sakristie 
(technický prostor, nepřístupné). 
 
WC s umyvadlem a přímotopem (přístupné přes starou sakristii, vchod dveřmi za oltářní stěnou). Na 
WC je hlavní uzávěr vody pro kostel – přes zimu nutno temperovat, aby voda nezamrzla. 
 
Kůr s varhanami 
Je přístupný dveřmi zvenčí, z levé strany věže. Neexistuje přístup z lodi kostela. Na kůru jsou varhany, 
nový nástroj z let 2006-2009. Přístup je možný pouze pro varhaníka a interprety. 
 
 

Vybavení 



 
200 ks židlí s opěradlem 
Stolek u vchodu (pro prodej vstupenek) 
 
Kostel NEMÁ: 

− praktikábly pro pěvecké sbory, 

− notové pulty ani světla pro hudebníky, 

− ozvučení, 

− divadelní reflektory, 

− věšáky (štendry) na větší množství oděvů, 

− vlastní výstavní fundus (systém), proto je každou výstavu nutno řešit individuálně. 
 
Zapůjčení praktikáblů a zajištění ozvučení je nutno domluvit. Náklady nese v plné výši zájemce.  
 

Propagační nosiče u kostela 
 
Prosklená skříňka na plakátek formátu A4 na výšku, na venkovní zdi vpravo od vchodu do kostela. 
 
Výstavní „áčko“ max. formát A1 – před kostel. 
 
Propagační deska u kostela pro samolepící plakát formátu 1000 mm (výška) x 706 mm (vychází 
z formátu A1).  
 
Magnetická deska v předsíni kostela (max. formát A0), použitelné během akce (zdarma?). 
 
Použití nosičů není samozřejmé, musí být pro každou akci projednáno.  
 


