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Pro NSP ARS 

Zaměření ARCHITEKTURA 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: NOVÁ SYNAGOGA JIHLAVA  

Autor práce: Bc. Adam Bednařík 
Oponent práce: Ing. arch. René Baranyai 

Popis práce: 

Predmetom spracovania diplomovej práce bol návrh „ Návrh novej synagógy v Jihlave“ pri parku 
Gustava Mahlera, kde išlo o budovu samotnej synagógy s príslušnými doplňujúcimi funkciami 
(napr. reštauráciou a kúpeľmi mikve), na mieste vyhoretej pôvodnej synagógy a taktiež návrh 
funkčne doplňujúcej budovy s knižnicou, prednáškovou sálou s pridruženými funkciami v rámci 
priľahlého hmotového bloku námestia.  

Hodnocení práce: 
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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Architektonický koncept ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Funkční a dispoziční řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Konstrukční a materiálové řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 

5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 6.: 

1. Územné väzby samotnej synagógy veľmi citlivo reagujú na okolitý existujúci urbanizmus 
okolitých budov, hradieb a samotného námestia.  Urbanistický koncept, ktorým návrh 
disponuje, ponúka filozofiu kvalitných priehľadov v rámci horizontu človeka v nadväznosti na 
okolie. Hlavná časť budovy (samotná synagóga) je ortodoxne natočená striktne na východ, čo 
paradoxne vnáša istú dynamiku do územia práve pre neortodoxne založenú pôvodnú vypálenú 
synagógu. Druhá budova nadväzuje na už existujúcu zástavbu a dopĺňa linearitu uličnej čiary a 
hmoty, pričom nemá ambíciu byť „lepšia“, ako okolité, prípadne susedné budovy. Svojím 
objemom logicky vypĺňa tzv. prieluku, ktorá tu bola. Škoda nevyužitej „voľnej“ fasády bez okien 
z boku, alebo ukončenie hmoty vyľahčením štítu smerom k nižšej budove. Predpokladám, že to 
bolo kvôli rešpektovaniu susedských vzťahov. Mnohokrát však tieto opustené štíty – pre škodu 
veci – sú buď opustené, alebo zaplavené reklamou. Akiste to bolo pre prípadnú nadstavbu časti 
vedľajšieho objektu, ktorý je bezprostredne v kontakte. Urbanisticky je priľahlá záhrada mierne 
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vystupujúca do námestia a aj keď jej náplň je nepochybne obohacujúca pre samotné námestie, 
jej tvar by mohol byť korigovaný (hlavne jej ľavý horný roh) vo vzťahu k samotnému námestiu. 

2. Architektonický koncept oboch budov je jednoznačný, kde na jednej strane budova synagógy 
má prvky istej ortodoxnosti, napr. striktné dodržanie hlavnej sály na východ, ale zároveň 
reaguje na potreby okolia svojím výrazom a natočením zvyšných fasád, čo taktiež ponúka 
možnosti vytvárania mikropriestorov. Hlavná hmota synagógy sa netvári ako agresívny veľmi 
dominantný prvok, naopak zapustením niektorých intímnych funkčných častí do podzemia a 
pri zachovaní presvetlenia by bola obohatením tohoto námestia a budovy ako takej a vypĺňala 
by tak, aj pri atypickom novotvare, moderný svätostánok. Budova židovskej obce naopak 
nadväzuje na už existujúci blok a svojou náplňou logicky dopĺňa funkcie synagógy a to nielen 
pre židovskú komunitu, ale aj pre ostatnú verejnosť. 

3. Funkčná a dispozičná náplň splnila svoj účel. Obe budovy majú jasne členenú dispozíciu 
s nepochybne oceňujúcim automobilovým prepojením cez suterén. Otázkou na diskusiu by bol 
fakt, či by bolo vôbec možné takýto zásah vykonať pri bezprostrednom kontakte 
s archeologickými fragmentami múrov. Vstup z odvrátenej strany námestia do garáže je 
najlogickejší. Dispozície  solitérnej budovy sú relatívne priehľadné a nepôsobia chaoticky aj pri 
zmenených uhloch  jednotlivých miestností. Za vtipný a zaujímavý prvok považujem prepojenie 
dispozície pôvodnej steny parkánového múru a novej dispozície. Ide o prepojenie „genius loci“ 
s novou architektúrou, ktorá ju rešpektuje. Vzájomne sa tak dopĺňajú. Budova má príjemné 
prepojenia interiéru a exteriéru. Pri budove židovskej obce upozorňujem okrem iného na 
vynikajúco zvládnutú prednáškovú miestnosť v klesajúcej podlahe v nadväznosti na vstupnú 
rampu pre autá a pre jasný kontakt sediacich s námestím. 

4. Konštrukčné riešenie je z pohľadu voľby železobetonových konštrukcií, vzhľadom na pomery, 
veľmi vhodné. Za pravdepodobnú chybu v texte sprievodnej správy považujem v texte modul 
7,1m / 7,1m, ktorý je zjavne v pôdoryse garáže zakreslený inak. Z pohľadu materiálového 
riešenia fasád je síce kontaktné zateplenie veľmi ekonomicky výhodné, ale fyzikálne by bolo 
vhodnejšie, aj vzhľadom na istú atraktivitu daného miesta, použiť odvetrávané fasády, hoc aj 
s povrchovou úpravou omietky, pokiaľ bolo úmyslom rešpektovať rovnaký materiál okolitých 
budov. Ich hrúbky by mali byť taktiež, vzhľadom na nové príslušné normy rešpektované.  
V interiéri sú vhodne použité moderným spôsobom aj klasické tradičné materiály, spolu 
s trendovými a modernými materiálmi. V detaile by som zvážil prehodnotiť „podchytenie“ 
základov existujúceho múru a zreálniť dimenziu navrhovaného podporného múru.  

5. Formálna a grafická stránka práce na predmetnom zadaní je celkovo zvládnutá vynikajúco 
s ohľadom na pretrvávajúce trendy a mieru štylizácie v európskom merítku prác a kvalite zadaní 
pre urbanisticko-architektonické štúdie. 

6. Požiadavky z pohľadu grafickej časti a vypracovanému modelu k zadaniu boli splnené v rámci 
celku vynikajúco, preto odporúčam známku „A/1“.  

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Prosím, aby študent vysvetlil a dal na pravú mieru „preklep“ v správe – podľa mierky je zjavne 
zakreslený väčší modul v parkovaní. Poprípade, ak je to matematicky napr. tzv. Karfíkovský 
modul 8,1m/8,1m, aby v budúcnosti, aj keď to matematicky vychádza, zakresľoval parkovacie 
státie pri stene, prípadne medzi dvoma stenami širšie. (poznámka je na margo rozporu textu a 
grafickej časti). 
2. Prosím, aby študent exaktnejšie popísal, ako to myslel s kontaktnými fasádami jednotlivých 
objektov a to aj farebne vzhľadom, prípadne, či sa nezamýšľal nad odvetranou fasádou. 
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3. Prosím, aby študent vysvetlil, ako sa vysporiadal s trvalo udržateľnosťou budov, z pohľadu 
energetického, prípadne materiálového, napr. použitie obnoviteľných zdrojov, prípadne otázka 
odpadov, pri prípadnom odstraňovaní / rekonštrukcii objektov, napr. použitie alternatívnych 
ľahko degradovateľných materiálov, alebo s tzv. „šedou“ energiu materiálov a podobne. 
5. Prosím, aby študent bližšie špecifikoval strechu budovy novej synagógy, z pohľadu tzv. piatej 
fasády objektu, vzhľadom na fakt, že bude viditeľná z okolitých budov. 

 

Závěr: 

Predložená práca je na vysokej profesionálnej úrovni a odporúčam príslušnej komisii, aby 
okrem predloženia k obhajobe, bola aj prípadne ocenená pre jej až sochársky prístup – 
v prípade samotnej synagógy. Taktiež oceňujem invenčnosť a jasný koncept, s ohľadom na 
rešpektovanie predmetného návrhu k okoliu.   

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 5.6.2019 Podpis oponenta práce: Ing. arch. René Baranyai 


