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Oponent práce: Akad.ing.arch. Jan Ve|ek

Popis práce:

Na zák|adě průzkumu a zpracování archivních podk|adů dip|omantka
navrhuje novostavbu objektu synagogy v místech, kde v |etech 1882 - 1939
původní synagoga stá|a.
Navazuje tak na historickou tradici místa' pouŽívá však jiné architektonické
tvaros|ovÍ, neŽ mě| původní neorenesanční objekt s maurskými prvky od
Hermana Rudolpha.
Hodnocení práce:

Komentář k bodům l. až ó.:

Urbanisticky je objekt zač|eněn do území vhodně. Návrh respektuje dopravní
situaci, měřítka a charakter oko|ní zástavby.

Architektonické řešení odpovídá zadanému stavebnímu programu, kdy
rozdílné provozní funkce a to jak pro potřeby v|astní církevní obce, tak pro
potřeby širší veřejnosti, jsou umístěny do samostatných stavebních objektů.
Pro celkové řešení by|a dů|eŽitá symbo|ika odvozená z náboŽenského rituá|u
a symbo|ika číse| a geometrie, které hrají v judaismu významnou ú|ohu.
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l . Územní vazby a urbanismus M D
2. Architektonický koncept E
3. Funkční a dispoziční řešení X a J
4. Konstrukční a materiálové řešení E !
5' Formá|ni. grafická a.iazyková uprava prace E ! !
6. Splnění poŽadavků zadání práce É !



Vlastní dispoziční řešeníjednot|ivých částí i ce|ku areálu je bezko|izní. Řešení
umoŽňuje oddělené nebo smíšené vyuŽívání prostorů, jednak v samostatném
uzavřeném náboŽenském provozu a jednak ve smíšeném provozu s obecnou
veřejností v provozech restaurace, muzea a přednáškového sá|u. Vhodně je
řešeno vnitřní atrium a návaznost ce|ého objektu na park s respektováním
objektu památn'íku.

Konstrukční řešeníje zvo|eno vhodně. Kombinace mono|itického ŽB ske|etu s
ZB stěnovým systémem a systémem ZB deskových stropů je dop|něna
porobetonovou vyzdívkou.
Do konstrukčnÍho schematu je zakomponován v sakrá|ním prostoru Synagogy
prvek, vycházející z náboŽenského rituá|u' V prostorách košer restaurace 1e
symbo| Židovské hvězdy pouŽit v rastru podh|edu'
Materiá|ové řešení z|atavě opa|izujícího obk|adu v|astní synagogy a
kemenného obk|adu ostatních částí stavby je zajímavé a koresponduje s
architektonickým záměrem sk|adby menších kvádrových hmot s opticky
výrazným a od|išným objektem svatyně.

Práce je zpracována na graficky ve|mi dobré úrovni, dává jasnou představu o
ce|kovém záměru. Zce|a instruktivníje výborně zpracovaný model.

PoŽadavky zadání byly sp|něny.

Připomínky a dotary k práci:

Případný dotaz: Co se rozumí obk|adem fragmentů na spodní obvodové části
v|astnÍ synagogy?

Závér:
Práci doporučuji k obhajobě.

NavrŽené hodnocení A
KIasifikační stupeň podle ECTS:
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