
 

  



 

 

 



 

 

Studijní program  N3504 Architektura a rozvoj sídel  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3501T014 Architektura a rozvoj sídel  

Pracoviště  Ústav architektury  

 

Student  Bc. Karolína Velešíková  

Název  Nová synagoga Trutnov  

Vedoucí práce  doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.  

Datum zadání  30. 11. 2019  

Datum odevzdání  15. 5. 2020  

V Brně dne 30. 11. 2019  

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



Meeek, H. A.: The Synagogue, Phaidon Press, ISBN 978-0714843292 

Gruber, Sam: American Synagogues: A Century of architecture and Jewish Community, 

Rizzoli, ISBN 978-0847825493 

KAMENICKÁ, Viera. Židovské sviatky a kolobeh života. Bratislava: Slovenské národné 

múzeum - Múzeum židovskej kultúry, 2014. ISBN 8080603251 

HÁJKOVÁ, Ľudmila a Jaroslav KLENOVSKÝ. Brány spravedlivých: Synagogy Moravy, Slezska 

a Čech. Bratislava: Foto studio H, 2012. ISBN 978-80-902349-9-4. 

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“,Consultinvest Praha 2000 

Územní plán města Trutnov, Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Tématem zadání diplomové práce je návrh Nové synagógy v Trutnově. Architektonická 

studie počítá jak s novou synagogou, tak s prostorami pro košer restauraci, administrativu, 

knihovnu, či možná i malou školu. Všechny tyto funkce budou předmětem řešení 

na relativně malé zastavěné ploše. 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude 

výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletaci podle 

jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového 

projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 04/2019 Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně 

vč. všech dodatku a příloh. 

Předepsané přílohy 

Seznam složek: 

A. DOKLADOVÁ ČÁST: 

B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE: 

- textová část A4 v předepsané podobě 

- architektonická studie v úměrném měřítku 

- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku 

- architektonický detail v úměrném měřítku 

- úplný projekt ve formátu A3 

- presentační plakát 700/1000mm na výšku 

C. MODEL v úměrném měřítku 

USB flash disk nebo CD s dokumentací celého projektu  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

Vedoucí diplomové práce: 
doc. Ing. arch. Juraj  Dulenčín, Ph.D. 

 

 
 



Architektonická studie řeší návrh nové synagogy v Trutnově, v místě bývalé 

synagogy z roku 1885. Synagoga byla v roce 1938 vypálena  při tzv. Křišťálové noci 

z 9. na 10. listopadu 1938 nacisty a následně zbořena. Kromě synagogy se návrh 

zaobírá celým židovským komplexem, a to košer restaurací se zázemím, 

administrativní části pro židovskou obec, mikví spojenou se saunou.  

 

Úkolem bylo vyřešit umístění objektů do strmého terénu a složitého pozemku, 

který není jednoduše přístupný, a také si pohrát s myšlenkou zachování původního 

místa synagogy. 

 

Výsledkem je návrh novostavby komunitního centra. Za úkol má vrátit existenci 

židovské populace zpět do Trutnova, kde již dlouhou dobu židovská populace 

neexistuje. Návrh tvoří dva objekty. Jedním je samostatná synagoga, kde se konají 

modlitby, oslavy a jiné akce. Důležitou častí je také košer restaurace, která 

zabezpečuje specifika židovského stravování, dále mikve sloužící k očistnému 

rituálu s relaxačním prostorem sauny. Další funkcí je sídlo židovské obce. 

diplomová práce, architektonická studie, Synagoga, košer restaurace, židovská 

obec, Trutnov, lesopark, Židé, bývalá synagoga

The architectural study deals with the design of a new synagogue in Trutnov, on 

the site of the former burnt down synagogue from 1885. The synagogue from 

1938 was set on fire by the Nazis during the so-called Crystal night from 9 to 10 

November in 1938. Besides the synagogue, the proposal deals with the entire 

Jewish complex, namely a kosher restaurant with facilities, an administrative part 

for the Jewish community, a mikveh connected to a sauna. 

The task was to solve the location of buildings complicated area of ground, which 

is not easily accessible, and also to play with the idea of preserving the original 

location of the synagogue. 

The result is the design of a new community center. Its purpose is to return the 

existence of the Jewish population back to Trutnov, where the Jewish population 

has not existed for a long time. The design consists of two objects. One of them is 

a separate synagogue where prayers, celebrations and other events take place. An 

important part is also the kosher restaurant, which provides the specifics of 

catering, as well as a mikveh used for a cleansing ritual with a sauna relaxation 

area. The next function is the seat of the Jewish community. 



Synagogue, kosher restaurant, Jewish community, Trutnov, wildpark, Jews, former 

synagogue, thesis, architectural study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Karolína Velešíková Nová synagoga Trutnov. Brno, 2020. !!XX!! s., !!YY!! s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

architektury. Vedoucí práce doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Nová 

synagoga Trutnov je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 19. 5. 2020  

   Bc. Karolína Velešíková 
autor práce  

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Nová synagoga Trutnov zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 19. 5. 2020  

   Bc. Karolína Velešíková 
autor práce  



Touto cestou bych ráda poděkovala mému vedoucímu diplomové práce, doc. Ing. 

arch. Juraji Dulenčínovi, Ph. D. za odborné vedení, cenné rady při konzultacích, 

které byly v letošním roce velice netradiční formou. Také za vstřícnost a ochotu při 

vypracování této diplomové práce a možnost seznámit se blíže s daným tématem. 

V poslední řadě také za jeho otevřený názor k celé práci jako skvělého architekta. 

 

Dále bych chtěla z celého srdce poděkovat mojí rodině a blízkým, která mi byla 

v tom to náročném období oporou nejen teď, ale během celého studia na vysoké 

škole, která je vzhledem k mému sluchovému handicapu dosti náročné.  
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Autor:     Bc. Karolína Velešíková 

 

Datum:     05/2020 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 A.1. Identifikace stavby  

 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

Název stavby:    Nová synagoga Trutnov 

Místo stavby:     Trutnov, ul. Na Struze 

Katastr, parcely:   Trutnov [579025] 

     parc. č. 1594/2, parc. č. 1589/2, parc. č. st. 885 

Charakter stavby: náboženský komplex (synagoga,košer 

restaurace, administrativa, mikve, sauna) 

Stupeň dokumentace: Architektonická studie 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

zadavatel:     Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební, Veveří 31/95, 602 00 Brno 

Tel.:+420 541 141 111, Fax:+420 549 245 147 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zodpovědný projektant: 

Autor:     Bc. Karolína Velešíková 

     Jiřího z Poděbrad 1009, Hranice 753 01 

     karolinavelesikova@gmail.com 

Vedoucí práce:   doc. Ing. arch. Juraj  Dulenčín, Ph.D.  

Datum zpracování:   05/2020 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení 

Stavba je členěna na 2 samostatné objekty z toho na 3 funkční celky 

S01. Košer resutarace 

S02. Židovská obec 

S03. Nová synagoga 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- osobní prohlídka místa 

- vlastní fotodokumentace 

- CUZK podklady ( vrstevnice, ortofotomapa, katastrální mapa) 

- podklady z archivu města Trutnov 

- územní plán města Trutnov 

 

 

 

 

 

 

https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/579025


B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Zadaná parcela se nachází v blízkosti historického jádra města Trutnov v ulici Na 

Struze. Je velice dobře dostupná pro pěší z náměstí vedlejšími uličkami. Na ulici Na 

Struze probíhá 3 proudová silnice.  

 

Jihovýchodně se s parcelou zvedá svah, ve kterém je umístěn lesopark. Převýšení 

dosahuje zhruba 10-14 metrů. Parcela je dále ohraničena MŠ speciální, bývalou 

Kellerovou vilou a ČLA ( Českou lesnickou akademií), které patří hned dva objekty 

vedle parcely.  Na opačné straně než stojí MŠ, se nachází Klugova vila (dnes ČLA) a 

bývalé ubytovací prostory (dnes ČLA) pro zaměstnance Klugovy vily, která leží nad 

původní synagogou.  

 

Pozemek se nachází na parcelách 1589/2, 1594/2 a parc. č. st. 885  ve vlastnictví 

města Trutnov, tvoří tvar písmene U, které obchází mateřskou školu na parcelním 

čísle st. 885, která je taktéž ve vlastnictví města a její rozloha bude upravena 

vzhledem k návrhu komplexu. Přístup na parcelu je umožněn z ulice Na Struze ze 

dvou míst, a to v místě původního vstupu a dále z opačné strany MŠ v blízkosti pěší 

trasy směrem do lesoparku. Plocha pozemku je 4060 m2. 

Na pozemku se také nacházejí pozůstatky bývalé synagogy z roku 1885.  Parcela 

byla v nedávných letech nákladně rekultivována. Proběhla úprava zeleně, obnovilo 

se původní pískovcové schodiště vedoucí ke vstupu do bývalé synagogy. Základy 

lehce vystupují z terénu a jsou vidět v upraveném travnatém porostu. Kromě 

schodiště proběhla také obnova jeho zábradlí s ozdobnými prvky, které bylo 

částečně obnoveno a doplněno o chybějící prvky. Na pozemku pod bývalou 

synagogou v úrovni MŠ se nachází pomník. Pozemek je uzamčen branou s 

ozdobnými prvky.  

 

Pozemek je v územním plánu města Trutnov veden jako zeleň na veřejném 

prostranství. Navrhovaná stavba je tedy v rozporu s územně plánovací 

dokumentací. Projekt byl zpracován na základě zadání výhradně na akademické 

úrovni. Proto jsou navrženy zelené střechy a velká část stavby je zapuštěna do 

terénu. 

b)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Projekt je pouze ve fázi architektonické studie, proto nebyla žádost o rozhodnutí 

podaná.  

 

 

 



c)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Pozemek je v územním plánu města Trutnov veden jako zeleň na veřejném 

prostranství. Navrhovaná stavba je tedy v rozporu s územně plánovací 

dokumentací. Projekt byl zpracován na základě zadání výhradně na akademické 

úrovni.   

Projekt je pouze ve fázi architektonické studie, proto nebyla územně plánovací 

dokumentace vypracována. 

 

d)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Projekt je pouze ve fázi architektonické studie, proto nebyla žádost o povelní 

výjimky podaná. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projekt je pouze ve fázi architektonické studie, proto nebyla závazná stanoviska 

vyžádána. 

 

f)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 V území byl proveden pouze průzkum polohy inženýrských sítí. Jediným 

problémem je nadzemní horkovod, který slouží jako rezervní, v návrhu se počítá 

s jeho zrušením.  

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nenachází se v zóně záplavovém ani poddolovaného území. 

 

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavba může 

mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v průběhu stavebních prací, a to 

hlukem, prachem, může být mírně zatížena komunikace při dovozu a odvozu 

materiálů a při přesunech stavební mechanizace.  Z tohoto důvodu budou použity 

ochranné prostředky, které omezí nadměrnou prašnost, hluk a bude také 

dodrženo opatření o nočním klidu. 

 

V návrhu je navržena retenční nádrž na sběr dešťové vody o objemu 2x 7l, která 

slouží pro potřeby mikve, nebo například splachování. Přebytečná voda bude 

odvedena pomocí přípojky na stávající síť kanalizace. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského 

půdního fondu. 

Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa nejsou kladeny. 



l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu vedle původního místa vstupu, 

jiná možnost nebyla k dispozici.  Zde se nachází sjezd po rampě do suterénu 

hromadné garáže. Kapacita parkovacích míst odpovídá navrhovanému počtu osob 

v objektech a jsou zde také vyhrazena dvě stání pro imobilní. V potaz se bere také 

hromadná autobusová doprava, která má zastávku cca 5 min. pěší chůze od 

objektu a jezdí cca co 20 minut.  Zásobování kuchyně probíhá taktéž ze suterénu 

objektu. Zde je vyhrazeno stání i plocha pro otočení dodávky po směru ven. Vstup 

do objektu restaurace je navržen bezbariérově z úrovně 1NP i ze suterénu. 

Administrativa, mikve je přístupná bezbariérově taktéž ze suterénu. K synagoze je 

přístup pro imobilní ze suterénu, nebo přes 1NP výtah restaurace a následně po 

plošině umístěné na schodišti před synagogou. Vzhledem k silně zvedajícímu 

terénu je toto řešení nejideálnější.  

Napojení na inženýrské sítě proběhne z ulice Na Struze. Dešťová voda z pozemku, 

která nebude zadržena v retenční nádrži, bude odvedena do kanalizace v ulici Na 

Struze.  

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Neřeší se v této fázi projektu. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

parc. č. 1594/2, parc. č. 1589/2, parc. č. st. 885 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Nejsou navržena žádná ochranná či bezpečnostní pásma. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

 B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Výsledkem je návrh novostavby náboženského komplexu židovské komunity města 

Trutnov. Samotné objekty zastupují košer restauraci, administrativu židovské obce, 

mikvi se saunou, hromadnou garáž a samotnou synagogu.  

 

b)  účel užívání stavby 

Architektonická studie řeší návrh nové synagogy v Trutnově, v místě bývalé 

vypálené synagogy z roku 1885. Synagoga roku 1938 při tzv. Křišťálové noci z 9. na 

10. listopadu 1938 nacisty zapálena a následně zbořena. Kromě synagogy se návrh 

zaobírá celým židovským komplexem a to košer restaurací se zázemím, 

administrativní části pro židovskou obec, mikví spojenou se saunou.  

Komunitní centrum má za úkol navrátit židovskou populaci zpět do města, která 

nemá velmi dlouho žádné zástupce v Trutnově.  



 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Návrh řeší trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou předmětem projektu. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V této fázi projektu nejsou řešeny. 

 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

V této fázi projektu nejsou řešeny. 

 

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

celková plocha pozemku: 4 060 m2 

zastavěná plocha pozemku: 650 ,7 m2 

zastavěnost pozemku: 16% 

S01. zastavěná plocha restaurace 275,2 m2 

S02. zastavěná plocha ŽO 226,5m2 

S03. zastavěná plocha synagogy 149 m2 

obestavěný prostor: 13 985 m3 

 

počet uživatelů: návštěvníků synagogy: 67 

zaměstnanců ŽO: 5 

zaměstnanců restaurace: 8-10 

návštěvníků restaurace: 65 

25 +2 vyhrazené pro imobilní + 1 vyhrazené pro zásobování 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Dešťová voda je sbírána do retenční nádrže o objemu 2x 7L . Ta bude pomocí 

akumulačních nádrží filtrována a využívána například k zavlažování parkových 

ploch, praní, úklidu, splachování apod.) a hlavně pro potřeby očistné koupele 

mikve. Zbytek dešťové vody bude odveden do jednotné kanalizace na ulici Na 

Struze.  

 

Ostatní spotřeby médií a hmot, vyprodukovaného odpadu a třída energetické 

náročnosti není předmětem této studie. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

V této fázi projektu nejsou řešeny. 

 

 



j)  orientační náklady stavby 

107 871 288 Kč 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené území se nachází v těsné blízkosti historického centra města Trutnov. 

Okolní zástavba je charakterizována převážně volně stojícími vilovými objekty. 

Náměstí obklopují měšťanské domy na úzkých parcelách, které jou vidět na 

protější straně tříproudové komunikace. Poloha parcely je situována ve svahu a 

díky své poloze působí na okolí dominantně. Na parcele se také nachází pozůstatky 

bývalé synagogy, která byla jednou z hlavních dominant města. Tímto se stává 

historickým odkazem genius loci a degius temporis. Je připomínkou bývalé 

synagogy, která byla vypálena za Křišťálové noci. Návrh se snaží tuto část 

respektovat a zachovat toto místo jako pietní i vzhledem k nákladné rekultivaci 

pozemku. Proto je snahou v největší míře tuto část zachovat. Jediným velmi 

potřebným zásahem je příjezd automobilů do suterénu objektu přes již zmíněnou 

část pozemku, protože tříproudová komunikace neumožňuje příjezd přímo z hlavní 

cesty.  Ve středu spodní části parcely se nachází historická vila nynější mateřské 

školy, kterou parcela obchází tvarem U. Pozemek je z většiny porostlý zelení a je 

orientován do lesoparku města.  

 

Zásadní vliv na tento koncept měl silně navyšující se terén, se kterým bylo třeba 

pracovat tak, aby synagogu nezakrývaly ostatní části komplexu a nová synagoga 

zůstala dominantou kopce, přesto respektující bývalou synagogu jako pietní místo. 

Synagoga je proto umístěna v nejvyšším bodě parcely, což vytváří parafrázi na 

cestu k Chrámové hoře v Jeruzalémě a zároveň se zrcadlí s polohou bývalé 

synagogy.  

 

Návrh se chová svým materiálovým výškovým i plošným rozsahem s respektem k 

okolí. Synagoga i objekt restaurace je umístěn na pohledové ose z uličky, která 

vede na náměstí. Plochá střecha restaurace odkrývá pohled na novou synagogu. 

Další pohledovou osou je pohled od nové synagogy k bývalé synagoze. Celá 

parcela se tak uzavírá do jakéhosi polo soukromého prostoru, který je vymezen 

parkem, MŠ speciální a ČLA. Židovská komunita působila na okolí vždy uzavřeně a 

opatrně, častokrát se velmi stranila svému okolí. Návrh se částečně otvírá široké 

veřejnosti za poznáním židovské komunity, ale zároveň vytváří prostředí, které 

přináší bezpečí a soukromí židovské komunitě. Jednotlivá zákoutí jako prostor mezi 

synagogami nebo terasa schovaná ve výkusu za restaurací slouží, jako prostor pro 

konání společenských akcí.  Vše se nachází v těsné blízkosti 

 

Snahou bylo také zachovat velké procento zeleně. Důvodem je vedení plochy 

v územním plánu jako plochy zeleně na veřejném prostranství. Proto jsou navrženy 

zelené střechy a velká část stavby je zapuštěna do terénu.  

 

Parkovací plochy jsou pro plánovanou výstavbu nedostačující. Posilňuje ho 

parkování umístěné v suterénu.  Vjezd je schován do terénu, aby nenarušoval 



pohled na pozůstatky bývalé synagogy.  Zábrany budou provedeny pomocí 

ocelových lanek porostlých popínavou zelení. Dalším možným parkováním je 

podélně v ulici Lesnická nebo před MŠ speciální.  

 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Hlavní myšlenkou bylo navrhnout stavby tak, aby v již rozsáhlém parku 

s mohutnými stromy komplex působil přirozeně a zároveň nenarušoval pohled na 

okolní zástavbu a v únosné míře respektoval území bývalé synagogy. Proto byly 

také zvoleny materiály: obklad z přírodního kamene, dřevěná konstrukce 2NP a 

stropu synagogy. Samotná synagoga v pozadí je ve stejném tónu barev, ale mírně 

se liší provedením. Díky fasádě z betonové stěrky, jež je zdobena reflexní fólií s 

abstrakcí z trojúhelníků vycházejících z Davidovy hvězdy se tak stává solitérem 

celého návrhu. Folie umožňuje zviditelnit synagogu i v noci, kdy jednotlivé 

trojúhelníky reflektují. Objekt restaurace administrativy je zastřešen vegetační 

střechou, která zlepšuje klimata v objektech, zároveň přispívá zelení do celého 

návrhu. Zároveň je komplex navržen tak, aby vytvořil ideální prostředí pro novou 

židovskou komunitu ve městě. Po urbanistické stránce se návrh snaží částečně 

otevřít veřejnosti, ale zároveň si uchovat možnost soukromí. Objekt synagogy svou 

polohou tak dává najevo, že se nebojí svého okolí a je jako dříve, která však svým 

decentním způsobem nepoutá zbytečně nadměrnou pozornost. Samotný návrh 

objektu synagogy vychází opět z Davidovy hvězdy. Rozložením na dva trojúhelníky 

reprezentující prostor modlitebny a přidaná hmota půdorysu obdélníku tvořící 

vstupní prostor, který je řešen velice minimalisticky, aby se návštěvník mohl 

dostatečně koncentrovat. Hmota modlitebny je prosvětlena masivním světlíkem, 

který vznikl vytažením rohu vzhůru. Konstrukce z ocelových rámů trojúhelníků 

odráží do interiéru světlo stejných tvarů. Samotný prostor je řešen velice 

minimalisticky a nese se v duchu přírodních odstínů a materiálů jako jsou 

například masívní dubové dřevo v kombinaci s betonem. Důležitým prvkem je  

světlo, které proniká skrz světlík do interiéru synagogy. Synagoga je dle pravidel 

orientována na východ nejdůležitější částí hmoty - světlíkem. Vykousnutá hmota 

vstupu na opačném rohu hmoty umožňuje pohled na vstup jako z pohledové osy 

od náměstí, tak od bývalé synagogy. 

 

Restaurace se oproti synagoze tváří neutrálně svým hmotovým i prostorovým 

uspořádáním. Plochá střecha odkrývá pohled na synagogu v pozadí. Prosklená a 

vykonzolovaná část restaurace otočená směrem k ulici láká návštěvníky dovnitř a 

zároveň schovává malou terasu, která poslouží ke společenským akcím židovské 

komunity. Technické prostory jsou ukryty v terénu a nezabírají tak další venkovní 

plochy.  

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 

nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 

postižením. 

 



Celý komplex je navržen s ohledem na přístup handicapovaných osob se s níženou 

schopností pohybu nebo orientace podle požadavků vyhlášky Vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

Hlavní vstupy budou šířky nejméně 125cm a budou splňovat následující parametry 

dle vyhlášky:  

- 1.1.1. Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm. 

Při otevírání dveří ven musí být šířka nejméně 1500 mm a délka ve směru přístupu 

nejméně 2000 mm.  

- 1.1.2. Sklon plochy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a 

nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).  

- 1.1.3. Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo 

dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm. 

 - 1.1.4. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena 

vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 

závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.  

- 1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. 

 - 1.1.6. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 

1100 mm.  

- 1.1.7. Horní hrana zvonkového panelu smí být nejvýše 1200 mm od úrovně 

podlahy s odsazením od pevné překážky nejméně 500 mm 

 

V podzemním parkování jsou vyčleněna 2 parkovací stání pro imobilní a budou 

splňovat parametry dle vyhlášky:  

- 1.1.4. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a 

vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 

3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě 

sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu. V případech podélného 

stání při chodníku pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené musí 

být délka stání nejméně 7000 mm. Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý 

bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna 

nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.  

- 1.1.5. Vyhrazené stání smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %) a 

příčný sklon nejvýše v poměru 1:40 (2,5 %). 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a při provozu nevznikalo nebezpečí 

nehod nebo poškození.  

Všechny nové podlahy budou opatřeny protiskluzovou úpravou. Veškeré rampy 

budou opatřeny protiskluzovou úpravou. Stavba bude splňovat všechny normové 

požadavky a bezpečnostní podmínky na užívání staveb. Všechny prostory budou 

užívány jen v rámci pro navrženého provozu, není dovoleno využívat objekty a 

prostory pro jiné účely. Všechny konstrukce a materiálové řešení jsou navrženy tak, 

aby odolaly navrženému zatížení a danému provozu.  

 

 



B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

1PP a 1NP objektu administrativy a restaurace je řešen jako skeletový systém 

z monolitických částí stejně je řešen objekt synagogy kromě stropního systému, 

který je z dřevěné konstrukce lepených vazníků a trámů. 2NP restaurace a 

administrativy je kombinací monolitického systému s dřevěnou konstrukcí ze 

sloupů, lepených vazníků a trámů. Obvodový plášť restaurace je zateplen 

systémem ETICS s finální úpravou kamenného obkladu. Synagoga je zateplena 

také systémem ETICS, ale finální úprava je betonová silikátová stěrka pro exteriér a 

nakonec reflexní folie Spyron na předem penetrovaný podklad. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

ZEMNÍ PRÁCE: 

- Na staveništi bude sejmuta ornice tl. 200 mm a následně bude odvezena na 

mezideponii mimo objekt stavební parcely. 

- Objekt se vytyčí pomocí laviček a označí se výškový bod pro určování všech 

výškových úrovní. Výkopové práce se provedou strojně. Než proběhne samotná 

betonáž základů, je nutné začistit všechny výkopy ručně až do základové spáry. 

Dna výkopů budou odvodněná a chráněna proti pažení stěn výkopů 

železobetonovými podzemními stěnami. Vzhledem k rychle stoupajícímu terénu 

budou rozdílné úrovně zakládání, proto bude stanoven přesný postup zemních 

prací a bude vycházet z geologického průzkumu. Výkopy se budou provádět po 

vrstvách. Odtěžená zemina bude odvezena na skládku a část bude využita zpětně 

na zásypy a terénní úpravy. 

-Zásypy se budou hutnit po vrstvách, aby bylo dosaženo požadované únosnosti.  

- Zemní práce, zapažení výkopových stěn se bude realizovat dle příslušných 

předpisů „Vyhláška č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích“. 

 

ZÁKLADY: 

- Všechny objekty budou založeny na železo betonových pásech a pod sloupy 

budou navrženy žb patky z vodostavebného betonu. Hloubka patek a pásů bude 

min. 1,2 m.  Desky budou provedeny na podkladní beton.  

- Podrobnější řešení bude provedeno až na základě statických výpočtů 

v samostatné projektové dokumentaci. 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

Restaurace a administrativa:  

- Hlavní nosná konstrukce 1NP a 1PP je řešena jako žb monolitický skelet se 

sloupy průměru 400mm a nosnými stěnami o tl. 400 mm. 

- Nosná konstrukce 2NP je kombinace žb monolitických stěn tl. 400 mm a 

sloupů průměru 400 mm s rámovou dřevěnou konstrukcí ze sloupů , 

300x300 mm horizontálních i vertikálních a lepených vazníků 2x 300x575 

mm. konstrukce pod úrovní terénu bude provedena z vodostavebného 

betonu.  

- Opěrné stěny jsou navrženy tl. 300 mm tvaru L.  



- Monolitické stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

z polystyrenu EPS tl. 200 mm.  

- Atiky budou provedeny z OSB desek do exteriéru a vyplněny teplenou 

izolací EPS 350 mm. 

Synagoga: 

 - Hlavní nosná konstrukce je tvořena žb monolitickými stěnami tl. 400 mm.  

- Stěny budou opět zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 

z polystyrénu  EPS 200 mm a pod úrovní terénu z XPS stéjné tloušťky. 

 - Atiky budou provedeny z OSB desek do exteriéru a vyplněny teplenou 

izolací EPS 350 mm. 

- Samostatnou část tvoří světlík ze stříbrného ocelového rámu s výplní 

trojskla.  

 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE: 

- Vodorovné nosné konstrukce 1PP a 1NP restaurace a administrativy tvoří 

skeletový rámový konstrukční systém (průvlak, trám, deska). Přesné rozměry prvků 

budou určeny dle statického návrhu, který v této fázi není předmětem 

dokumentace.  

 

- Konstrukce 2NP restaurace a administrativy je tvořena pomocí lepených vazníků  

o rozměrech 300x700 mm, 300x 575 mm, 300x400 mm, trámy 150x180 mm.  

 

- U synagogy  je vodorovná nosná konstrukce tvořena dřevěnou konstrukcí 

z lepených vazníku 400x700 mm, 300x700 mm a trámů 140x180 mm. Ženská 

galerie je provedena z žb monolitické desky.  

 

ŠÍKMÉ KONSTRUKCE 

- Konstrukce vnitřních schodišť jsou navržena jako žb monolitická.  

 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

- Vnitřní stěny a příčky jsou vyzděny z tvárnic Ytong  tl. 100-200 mm. Vertikální 

komunikační jádra jsou z žb stěn. V některých částech objektu jsou prostory děleny 

skleněnými příčkami. Místnost pro VZT v 1NP v části mikve bude oddělena 

akustickými příčkami a dvojitými akustickými dveřmi. 

 

STŘECHA 

- Zastřešení restaurace a administrativy je provedeno skladbou vegetační střechy 

Knauf Insulation. Konzola restaurace 2NP je provedena z žb monolitické desky. 

Zastřešení synagogy je provedeno jednoplášťovou střešní konstrukcí se 

spádováním.   

 

IZOLACE PROTI VODĚ 

- Hydroizolace spodní stavby je navržena z vodostavebného betonu a těsnícího 

plechu Aquastop BK Illichman. Desky budou odizolovány horkým asfaltem AOSI.  

Zastřešení synagogy je chráněno hydroizolační folií z PVC odolnou proti UV záření.  

 

 



OTVORY 

- Otvory restaurace a synagogy jsou vyplněny okny a dveřmi z hliníkových profilů 

s izolačním trojsklem. Rámy budou v barvě černé. Samostatnou část tvoří světlík ze 

stříbrného ocelového rámu s výplní trojskla  s modrým tónováním proti přehřívání 

prostorů. Hlavní vstup do synagogy je vyplněni masivními dubovými dveřmi. Dveře 

u synagogy do technické místnosti budou upraveny stejně jako fasáda betonovou 

stěrkou pro exteriér. 

- Vstupy do objektů, které jsou prosklené, budou provedeny jako bezpečnostní.  

- Skla budou tónovaná (modrá barva), aby nedocházelo k přehřívání prostor.  

- U interiérových dveří budou použity dřevěné obložkové zárubně s dekorem 

přírodního dubu. 

- Veškeré otvory budou vyhovovat požadavkům na PBŘ. 

 

 

VNĚJŠÍ OBKLADY 

- Kamenný obklad u restaurace je lepen na zateplovací systém, specifika budou 

upřesněna výrobcem obkladu. Folie Spyron bude aplikována na předem 

penetrovanou fasádu pomocí aplikační pásky, která bude následně odstraněna. 

 

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

- Oplechování atik a okenních parapetů bude provedeno z titanzinkového plechu 

v antracitové barvě.  

 

PODLAHY 

- V synagoze je nášlapná vrstva tvořena leštěnou armovanou vrstvou betonu. 

- V ostatních provozech bude dlažba provedena z velkoformátové keramické 

dlažby béžové barvy.  

- Technické místnosti budou upraveny litou stěrkou. 

 

PODHLEDY 

- Podhledy v hygienickém zázemí, prostorách kuchyně, na chodbách a 

v administrativní části budou provedeny z SDK pohledu na závěsných instalacích. 

V synagoze budou desky podhledu upraveny betonovou stěrkou pod galerií v 2NP. 

Trámové stropy jsou v prostoru restaurace a synagogy přiznány bez podhledu. 

 

VNITŘNÍ OMÍTKY 

- Vnitřní omítky budou upraveny z jemnozrnné štukové omítky a budou 

vymalovány na bílou barvu. V prostoru restaurace a synagogy budou stěny tvořeny 

pohledovým betonem se strukturou bednících prvků. 

 

OBKLADY 

V hygienických zázemích budou použity keramické obklady s ozdobným dekorem 

do výšky otvorů dveří. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby splňoval podmínky dostatečné únosnosti, mechanické 

odolnosti a stability nosných konstrukcí. Předpokládá se odborné provedení prací, 



dodržení technologických postupů a navržených materiálů Při stavbě je nutno 

dodržovat veškeré bezpečnostní a technologické předpisy a dbát na ochranu 

zdraví při práci všech osob. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 

vedení NN 

Na podzemní vedení NN bude komplex napojen v ulici Na Struze pomocí nově 

zrealizované přípojky. 

 

vodovod 

Na vodovodní řád bude komplex napojen v ulici Na Struze pomocí nově 

zrealizované přípojky. 

 

jednotná kanalizace 

Voda, kterou nezadrží retenční nádrž, bude odvedena do jednotné kanalizace 

pomocí nové přípojky na ulici Na Struze. 

 

vzduchotechnika 

Výměna vzduchu restaurace je řešena samostatnou jednotkou, která se nachází 

v suterénu 1PP ve strojovně vzduchotechniky. Další část je řešena pomocí vzt 

jednotky v 1NP, která slouží pro administrativu a mikvi se saunou. Tato místnost je 

oddělena akustickými příčkami a dveřmi, aby se hluk nešířil do okolního prostředí.  

Samostatnou jednotku má také synagoga, která se nachází ve vzt místnosti za 

schodištěm přes dvě podlaží.  

Nasávání bude provedeno ze severovýchodní části přes šachtu a výustky budou 

vyvedeny na střechu u restaurace a administrativy. U synagogy bude provedeno 

nasávání z jihovýchodní strany na stěně s místností vzt a vyústka opět povede na 

střechu synagogy. 

Odpadní vzduch vzduchotechniky se využije na výměnu vzduchu v garážích.  

Veškerá technologická zařízení budou dále řešena samostatnou dokumentací TZB 

jednotlivých profesí.  

 

vytápění 

Jako zdroj tepla bude navrženo tepelné čerpadlo zemní.  

 

TUV  

Teplá voda bude ohřívána pomocí tepelného čerpadla.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení   

Není součástí dokumentace. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba je navrhnuta dle platných právních předpisů a norem , tak aby bylo 

umožněno bezpečně evakuovat osoby v případě ohrožení požárem, aby bránila 

šířené požáru objektem a také mimo objekt a na okolní objekty. Dále musí umožnit 

zásah požárních jednotek při hašení požáru. 



PBŘ bude dále řešeno samostatnou dokumentací.  

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Obvodové pláště jsou řešeny v souladu s ČSN 73 0540 – 2 Požadavky . 

Stavba nebude využívat alternativních zdrojů energie. 

Posouzení obvodového pláště bude provedeno v samostatné projektové 

dokumentaci.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Nucené větrání i chlazení obstarávají vzduchotechnické jednotky přidělené pro 

jednotlivé části objektů.  

Výměna vzduchu restaurace je řešena samostatnou jednotkou, která se nachází 

v suterénu 1P ve strojovně vzduchotechniky. Další část je řešena pomocí vzt 

jednotky v 1NP, která slouží pro administrativu a mikvi se saunou. Tato místnost je 

oddělena akustickými příčkami a dveřmi, aby se hluk nešířil do okolního prostředí.  

Samostatnou jedntoku má také synagoga, která se nachází ve vzt místnosti za 

schodištěm přes dvě podlaží.  

Nasávání bude provedeno ze severovýchodní části přes šachtu a výustky budou 

vyvedeny na střechu u restaurace a administrativy. U synagogy bude provedeno 

nasávání z jihovýchodní strany na stěně s místností vzt a vyústka opět povede na 

střechu synagogy. 

Odpadní vzduch vzduchotechniky se využije na výměnu vzduchu v garážích.  

Veškerá technologická zařízení budou dále řešena samostatnou dokumentací TZB 

jednotlivých profesí.  

Přirozené větrání je pomocí otvíravých částí okenních otvorů.  

Vzhledem k velké rozloze pozemku je zvoleno tepelné čerpadlo zemní.  

Osvětlení prostor je přirozené, v případě potřeb ho doplní umělé osvětlení (např. 

hygienická zázemí). V 1NP v místnosti kanceláře přijmu je provedeno prosvětlení 

pomocí anglického dvorku. 

Do všech částí objektů bude přivedena pitná voda. Podle hygienických požadavků 

budou u WC používaných veřejností použity bezdotykové baterie.  

Stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat své okolí. 

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Izolaci proto zemní vlhkosti zabezpečuje vodstavební beton s těsnícím plechem 

Aquastop BK Illichman v kombinaci s horkým asfaltem. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není součástí této fáze projektu. 

 



c)  ochrana před technickou seizmicitou  

Není součástí této fáze projektu. 

 

d)  ochrana před hlukem  

Není součástí této fáze projektu. 

 

e) protipovodňová opatření  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

vedení NN 

Na podzemní vedení NN bude komplex napojen v ulici Na Struze pomocí nově 

zrealizované přípojky. 

 

vodovod 

Na vodovodní řád bude komplex napojen v ulici Na Struze pomocí nově 

zrealizované přípojky. 

 

jednotná kanalizace 

Voda, kterou nezadrží retenční nádrž, bude odvedena do jednotné kanalizace 

pomocí nové přípojky na ulici Na Struze. 

 

teplovod 

Na teplovod bude komplex napojen v ulici Na Struze pomocí nově zrealizované 

přípojky. 

 

V této fází není podrobné napojení řešeno. 

 

B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu vedle původního místa vstupu, 

jiná možnost nebyla k dispozici.  Zde se nachází sjezd po rampě do suterénu 

hromadné garáže. Kapacita parkovacích míst odpovídá navrhovanému počtu osob 

v objektech a jsou zde také vyhrazena dvě stání pro imobilní. V potaz se bere také 

hromadná autobusová doprava, která má zastávku cca 5 min. pěší chůze od 

objektu a jezdí cca co 20 minut.  Zásobování kuchyně probíhá taktéž ze suterénu 

objektu. Zde je vyhrazeno stání i plocha pro otočení dodávky po směru ven. Vstup 

do objektu restaurace je navržen bezbariérově z úrovně 1NP i ze suterénu. 

Administrativa, mikve je přístupná bezbariérově taktéž ze suterénu. K synagoze je 

přístup pro imobilní ze suterénu, nebo přes 1NP výtah restaurace a následně po 

plošině umístěné na schodišti před synagogou. Vzhledem k silně zvedajícímu 

terénu je toto řešení nejideálnější.  



Napojení na inženýrské sítě proběhne z ulice Na Struze. Dešťová voda z pozemku, 

která nebude zadržena v retenční nádrži, bude odvedena do kanalizace v ulici Na 

Struze.  

 

 

c) doprava v klidu 

Kapacita parkovacích míst odpovídá navrhovanému počtu osob v objektech a jsou 

zde také vyhrazena dvě stání pro imobilní. V potaz se bere také hromadná 

autobusová doprava, která má zastávku cca 5 min. pěší chůze od objektu a jezdí 

cca co 20 minut. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Návrh zachovává stávající pěší stezky a navíc kolem pozemku probíhá stezka 

lesoparkem. Nové chodníky a zpevněné plochy jsou ve všech částech návrhu a 

spojují tak důležitá místa.  

Nové cyklotrasy nejsou součástí návrhu.  

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Terénní úpravy jsou v tomto návrhu náročné, ale nutné. V úrovni 2NP bude terén u 

terasy dorovnán. Stejně tak kolem synagogy. Terénní nerovnosti mezi MŠ  a 

komplexem budou zpevněny žb stěnami a oploceny pomocí dřevěného plotu. 

 

b) použité vegetační prvky 

U bývalé synagogy budou zachovány v stromy v horní části pozemku které 

nezasahují do sjezdu do pozemí a veškeré okolní stromy kolem MŠ, které se 

nenachází v ploše, pod kterou bude umístěna hromadná garáž. Z důvodu výstavby 

budou muset být odstraněny dřeviny, které se nacházejí v ploše a blízkém okolí. Ty 

budou nahrazeny novými stromy a křovinami v rámci parkové úpravy mezi 

synagogami nad plochou garáže a kolem MŠ. Veškeré nezpevněné plochy budou 

zatravněny.  

 

c) biotechnická opatření 

Nejsou součástí návrhu. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavba může 

mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v průběhu stavebních prací, a to 

hlukem, prachem, může být mírně zatížena komunikace při dovozu a odvozu 

materiálů a při přesunech stavební mechanizace.  Z tohoto důvodu budou použity 

ochranné prostředky, které omezí nadměrnou prašnost hluk a bude také dodrženo 

opatření o nočním klidu atd. 

 

V návrhu je navržena retenční nádrž na sběr dešťové vody o objemu 2x 7l, která 

slouží pro potřeby mikve, nebo například splachování. Přebytečná voda bude 

odvedena pomocí přípojky na stávající síť kanalizace. 



 

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou nebude nepříznivě dotčena ochrana přírody a krajiny. Žádné vzrostlé 

stromy, vzácné rostliny ani živočichové se v místě výstavby nenacházejí. Nevzniká 

požadavek na kácení dřevin. 

 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

 

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Pozemek ani stavba nejsou určeny k ochraně státu či obyvatel. Nenachází se ani v 

ochranném či bezpečnostním pásmu takovéto stavby. Záměr ani dotčený pozemek 

nemá žádný vztah k plněním úkolů v souvislosti s ochranou života, zdraví, majetku 

a životního prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích jak 

nevojenského, tak vojenského charakteru podle zákona 239/2000 sb. o 

integrovaném záchranném systému. 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek. 

Veškeré potřebné sítě se nacházejí v blízkosti pozemku. Podrobnosti o spotřebách 

medíí a hmot není v této fázi projektové dokumentace řešeno.  

 

b)  odvodnění staveniště 

Přesné hydrogeologické poměry nejsou v této fázi dokumentace známé. Nejsou 

tedy předmětem této fáze dokumentace.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí nových přípojek. 

Veškeré potřebné sítě se nacházejí v blízkosti pozemku. Přístup a příjezd je z ulice 

Na Struze ze dvou míst pro pěší a z jednoho místa pro dopravu. 

  



d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci se bude redukovat dopad na okolní  z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

atd.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením minimální výšky 1,8 m, tak aby 

zajišťovalo jeho ochranu a aby oddělovalo staveniště od okolí. Veškeré práce, při 

kterých bude vznikat nadměrný hluk, budou vykonány pouze v čase od 8-18hod. 

Práce těžkých strojů bude omezena na potřebný čas. Při práci bude dbáno ja 

nasazení stavebních strojů a vozidel a také bude dbáno na jejich technický stav. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci se bude v případě 

potřeby kropit vodou a by se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky 

se pře vjezdem na veřejnou komunikaci očistí. Odpady budou likvidovány 

v souladu se zákonem č. 185 / 2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů 

likvidovány na stavbě, odvezeny do sběru nebo na skládku předem určenou.  

Staveniště bude řádně vybaveno i uspořádáno aby stavba probíhala bez 

nebezpečí.  

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen venkovními hranicemi stavebního pozemku, 

pokud to bude potřeba, využije se dočasných záborů okolních pozemků, které 

budou dopředu dohodnuty a budou v nejmenším časovém plošném rozsahu.  

 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady vznikající na stavbě budou dle zákona č. 185 / 2001 Sb. o odpadech a 

souvisejících předpisů likvidovány na stavbě, odvezeny do sběru nebo na skládku 

předem určenou.  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odebraná zemina bude uložena na mezideponii mimo staveniště. Část bude 

použita k zásypům a terénním úpravám.  

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Je nutné aby byly dodrženy  všechny předpisy a vyhlášky týkající se realizace staveb 

a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu 

realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené 

skládky k tomu určené. S odpadem, který vznikne při výstavbě a provozu objektu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, prováděcími 

pravidly a souvisejícími předpisy. Například stavební suť a další odpady, které je 

možné recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních 

materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakrytý a při manipulaci bude pokud možno pokropen vodou, 

aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu 



zakrytou plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky 

při odchodu na veřejnou komunikaci očištěné.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy všechny platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, 

zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy 

pro realizaci staveb. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel 

dohled vyškolené osoby. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami 

(Ochranné helmy, rukavice, respirátory apod.), Potřebným nářadím a proškoleni 

z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného 

areálu, který bude oplocený popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední 

blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být 

označené bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nemá vliv na okolí z hlediska bezbarierovosti. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravní opatření.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Není řešením této fáze projektové dokumentace. 

 

Výsledkem je návrh náboženského židovského komplexu zahrnujícího novou 

synagogu, košer restauraci, administrativu židovské obce, mikvi se saunou 

v Trutnově v těsné blízkosti lesoparku na ulici Na Struze. Nová synagoga respektuje 

místo bývalé synagogy jako pietní místo a je umístěna zrcadlově na opačném konci 

pozemku. Díky stoupajícímu terénu vznikla parafráze na stoupání k Chrámové 

hoře v Jeruzalémě. Synagoga je tak dominantou kopce, ale svým materiálovým a 

tvarovým řešením je uzpůsobena svému okolí i nárokům na orientaci z hlediska 

dispozičního uspořádání. Navíc jsou dodrženy poheldové osy z ulice z náměsti a od 

bývalé synagogy. Nová židovská obec zajišťuje chod celého komplexu a její snahou 

je také přilákat novou židovskou komunitu do Trutnova. Specifika stravování jsou 

dodržena v košer restauraci, kde se mohou Židé stravovat. Restaurace a sauna 

bude také přístupná veřejnosti, jakožto možnost poznání židovského života. Pro 

konání společenských akcí je navržena malá terasa schovaná za hmotou 



restaurace, která vytváří skryté intimní prostředí. Dalším prostorem pro 

společenské akce je plocha mezi bývalou a novou synagogou. Celý komplex je 

novým útočištěm pro novou židovskou komunitu a v určité míře se také otvírá 

široké veřejnosti za poznáním židovské kultury.  
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