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ABSTRAKT  

Architektonická studie se zabývá vytvořením nové synagogy v Jihlavě, v místě původní 
vypálené jihlavské synagogy z roku 1931 německými nacisty. Návrh pracuje s myšlenkou 
obnovy vypálených základů, parkánové zdi a začlenění přilehlého opevnění. Jedna z 
hlavních myšlenek návrhu je práce s kontrastem - uzavřenost x otevřenost. Principy 
projektu vychází z historie židovské kultury, její symbolice a jednoduchostí urbanistického i 
dispozičního řešení.  

Návrh se dále zabývá prostory pro židovskou obec, košer restauraci a mikve. Budova 
židovské obce poskytuje prostory pro administrativu, výuku, komunitní prostory a 
muzeum.  

Náplní projektu je zároveň vytvořit nové vazby k původnímu návrhu parku G.M a prostory 
pro veřejnost, kde by získala informace o judaismu, způsobu života židovské komunity a 
jejich historii. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Synagoga, židovská obec, košer restaurace, Jihlava, park Gustava Mahlera, židé, 
opevnění, hradby    

ABSTRACT 

The architectural study deals with the creation of a new synagogue in Jihlava, in the 
place of the original burned Jihlava synagogue from 1931 by German Nazis. The 
proposal works with the idea of restoring burned foundations, the walling wall and the 
incorporation of adjacent fortifications. One of the main ideas of the proposal is to work 
with contrast - closeness x openness. The principles of the project are based on the 
history of Jewish culture, its symbolism and the simplicity of urban and dispositional 
solutions. 

The proposal also deals with spaces for the Jewish community, kosher restaurant and 
mikveh. The Jewish Community Building provides administrative, teaching, community 
and museum space. 

At the same time, the project aims to create new links to the original design of the G.M 
Park and the public space where it would gain information on Judaism, the way of life 
of the Jewish community and their history. 

KEYWORDS  

Synagogue, Jewish community, kosher restaurant, Jihlava, Gustav Mahler park, Jews, 
fortifications, walls 
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ÚVOD 

Architektonická studie se zabývá vytvořením nové synagogy v Jihlavě, v místě původní 
vypálené jihlavské synagogy z roku 1931 německými nacisty. Návrh se dále zabývá 
prostory pro židovskou obec, košer restauraci a mikve. Budova židovské obce poskytuje 
prostory pro administrativu, výuku, komunitní prostory a muzeum. 

Náplní projektu je zároveň vytvořit nové vazby k původnímu návrhu parku G.M a prostory 
pro veřejnost, kde by získala informace o judaismu, způsobu života židovské komunity a 
jejich historii.  
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

projekt: 	 	 	 	 Nová synagoga Jihlava 
místo: 	 	 	 	 	 Park Gustava Mahlera, Jihlava, 586 01 
katastr:		 	 	 	 p. č. 3428/1, 3428/2, 3427/2, 3427/1, 	 	
	 	 	 	 	 3416/1, 3416/2, 3414/1, 3426/3, 3426/2 
investor:	 	 	 	 Židovská obec (ŽOB)  
autor:	 	 	 	 	 Bc. Adam Bednařík  
vedoucí práce: 	 	 	 doc. Ing. arch Juraj Dulenčín, Ph.D 
fáze PD:	 	 	 	 architektonická studie 

SYNAGOGA / RESTAURACE 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:	 	 	 	 808 m2	 	  
PODLAHOVÁ PLOCHA:	 	 	 	 772 m2 

ŽIDOVSKÁ OBEC 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:	 	 	 	  911 m2	 	  
PODLAHOVÁ PLOCHA:	 	      	           1 339 m2 

PLOCHA POZEMKU:	 	 	 	           3 332 m2 
ZASTAVĚNOST: 	 	 	 	           2 147 m2 

1.01 VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY 

Architektonická studie se zabývá vytvořením nové synagogy v Jihlavě, v místě původní 
vypálené jihlavské synagogy z roku 1931 německými nacisty. Návrh se dále zabývá 
prostory pro židovskou obec, košer restaurací a mikve. Budova židovské obce poskytuje 
prostory pro administrativu, výuku, komunitní prostory a muzeum. 

1.02 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Řešené uzemí se nachází nedaleko městského centra Jihlavy v místě bývalé synagogy a 
parku (nedávná rekonstrukce 2005-2008) Gustava Mahlera.  

V severní části se nachází bloková zástavba bytových domů, avšak zastavěnost území je  
mírně rozvolněná a v některých místech vznikají proluky. V rámci návrhu byla navržena 
dostavba jedné z proluk na jihozápadní straně (ul. Dvořákova), která bude sloužit pro 
zázemí židovské komunity (ŽOB). Zároveň bude využita pro vjezd do podzemních garáží a 
zásobování kosher restaurace. 

Hlavním vstupním bodem do synagogy a restaurace je původní památník “předprostor” 
na Benešové ulici - předpokládaný směr pěších návštěvníků synagogy z centra města a 
parku přes ulici (spodní park). 



Na urbanistický koncept návrhu synagogy mělo vliv okolní prostředí, jeho dominantní 
prvky a historie. Tím je původní hradební opevnění, jež území částečně vymezuje na 
východní straně (ul. Věžní). Židovská komunita byla vždy spíše uzavřená, opatrná a často 
se vymezovala vůči svému okolí. Urbanistický návrh pracuje s myšlenkou kontrastu mezi 
uzavřeností X otevřeností.  

Navržené hmoty jsou z jedné strany obehnány zdí a jsou “semknuty” k sobě - synagoga, 
kosher restaurace i mikve spolu úzce komunikují. Hmota nepřevyšuje okolní hradby - je 
“schovaná” za zdí a zároveň se snaží nenarušovat okolí parku svou výškou - je tedy nižší 
než okolní zeleň. Nová synagoga přejímá místo původní vypálené synagogy a je umístěna 
pod úrovní terénu spolu s mikve, kde ji obklopují “chrání” dochované základy.  

X 

Na druhé straně je urbanistický komplex přízemních objektů řešen s úmyslem otevřenosti 
a prustupnosti územím tak, aby byl návštěvníkům umožněn výhled, jak na původní 
opevnění města (vyhlídková věž Gustava Mahlera), tak na přilehlý park a to nejen z 
vnitřních prostor objektu, ale i jako průhledy objektem samotným.  

Návrh se snaží respektovat stávající zeleň a další sadové úpravy parku. V rámci židovské 
obce je zde navržena i okrasná zahrada a kosher zahrada v návaznosti na původní park a 
restauraci. 

1.03 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Jedním z klíčových motivů architektonického řešení je koncept uzavřenosti a otevřenosti 
(viz. urbanistické řešení). Tuto myšlenku tvoří tří figury jednoduchých kvádrů, jenž vycházejí 
z devíti předem určených zásad pri návrhu hmotového řešení. 

 

OTEVŘENOST

INTERIÉR / EXTERIÉR

KOMUNIKACE - RESTAURACE A SYNAGOGY

PROSTUPNOST ÚZEMÍM

ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ 

VENKOVNÍ PROSTORY SYNAGOGY

PRŮHLEDY ÚZEMÍM

 ORIENTACE NOVÉ SYNAGOGY

ATRIUM



Návrh se snaží o vizuální otevřenost - průhledy územím. Tento efekt je dosažen 
dostatečnou vzdáleností mezi hmotami a napojením na nynější komunikace “vstupy” 
původních hradeb. 

Na koncept návrhu, a to hlavně v interiéru, měla výrazný vliv myšlenka zachování, 
popřípadě obnovení původních základu synagogy, odkrytí parkánové zdi a pohled na 
hradby města. V místech kosher restaurace se figury otevírají směrem k hradbám na které 
se návštěvníkům dostává výhled - tento efekt je navíc podpořen snížením terénu v 
prostorách restaurace, díky čemuž se odkrývá i parkánová zeď, jež propojuje exteriér s 
interiérem. 

Prolnutím vertikálních a horizontálních (průhledových) os hmotového řešení vzniká prostor 
atria, jenž bude sloužit jako uzel mezi jednotlivými provozy objektu a jako shromaždovací 
prostory synagogy. 

Spojením vnějších bodů hmotového řešení vzniká tvarově nepravidelná hmota - střešní 
konstrukce, jenž zastřešuje prostory synagogy, kosher restaurace a atria. Tato hmota je 
složena ze dvou rovin, jejichž spád je orientován směrem k severní a jižní straně. Celkové 
hmotové řešení pak vytváří pocit celistvosti jednoho prvku a má působit jako socha - 
památník sama o sobě.  

SYNAGOGA A MIKVE 

Hlavní myšlenkou synagogy je pocit ochrany a bezpečí, jenž je docílen situováním 
synagogy pod úroveň terénu, který obklopují původní základy vypálene synagogy. (viz 
koncept) Pocit v synagoze by měl působit jednoduchým a nerušeným dojmem. 

Interiér synagogy je tvořen čtvercovým půdorysem. Prostor má jednoduchou pravoúhlou 
koncepci - svou “obyčejností” prostor odkazuje ke klasické místnosti, kde se dříve 
židovská komunita potají setkávala (nejen v Jihlavě). 

Jedním z nejdůležitějších motivů je hra světla, stínů a myšlenky přirozeného osvětlení 
synagogy. Chrámovému prostoru dominuje podlouhlé okno na jižní straně, vedené u 
podlahy tak, aby nebylo možné do synagogy vidět z venkovních prostor. Umělé osvětlení 
zastupuje symboliku v judaismu a odkazuje k některým svátkům. 

menora -	 v interiéru synagogy k ní odkazuje 7 světel umístěných v 
betonovém podhledu synagogy nad ženskou galerií. Menora je sedmiramenný svícen a 
tradiční symbol judaismu. Samotné slovo menora je odvozeno od slova, „lampa“ nebo též 
„světlo“. Sedm ramen svícnu odkazuje k sedmi dnům stvoření, zároveň menora 
symbolizuje hořící keř, jenž spatřil podle Tóry Mojžíš na hoře Sinaj  

chanuka -	 v interiéru synagogy k ní odkazuje 8 světel umístěných v 
betonovém podhledu synagogy nad svatostánkem, jež mají symbolicky představovat 
osmiramenný svícen “chanukija”. Chanuka ( doslova „zasvěcení”), známá také jako 
Svátek světel, je osmidenní židovský svátek.  

Prostor je zastropen konstrukcí žebírkového stropu, která je přiznaná jako podhled. 
Tvarem odkazuje k židovské symbolice. Celý prostor lemuje ochoz ženské galerie, jenž 
“brání” můžům pohledu na ženy (synagoga není řešena jako ortodoxní, pouze odkazuje 
na tuhle zvyklost v judaismu).  



V interiérech je použito minimální množství materiálů, kde ve většině převládá šedo-růžová 
betonová stěrka, doplněna mobiliářem z přírodního dubu a bezrámovým zasklením. 
Některé prvky jsou doplněny meďí. 

Mikve je rovněž situována do původních základů synagogy a je v přímé návaznosti na 
novou synagogu. Architektonické řešení vychází z centrálního prostoru kolem rituální lázně 
(viz dispoziční řešení). Okolo disponuje ochoz do jehož interiéru se propisují původní 
základy. 

  

ŽIDOVSKÁ OBEC  

Hmotové řešení vyplňuje proluku na jihozápadní straně území a snaží se citlivě reagovat 
na okolní zástavbu, reaguje na ni svým tvaroslovím i výškou. Fasáda židovské obce, 
velikost a tvar oken je odrazem přilehlého objektu. 

1.04 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

V řešeném území se nacházejí tři objekty - synagoga a mikve, restaurace a židovská obec 

SYNAGOGA A MIKVE 

Hlavním vstupem do synagogy vede z Benešové ulice, kde je předpokládaný hlavní směr 
pěších návštěvníků směrem z centra města. Vedlejší vstup je orientován směrem k parku 
a k návaznosti na objekt ŽOB. V obou případech se návštěvník ocitne v prostorech atria 
ze kterého vede hlavní reprezentativní schodiště směrem dolů do objektu synagogy (vstup 
na ženskou galerii je z úrovně atria), poté se návštěvník ocitne v prostorách recepce, jenž 
je uzlem mezi synagogou, venkovním prostorem, kancelář rabína a mikve. Nachází se zde  
netilat jidajim (Rituální mytí má v judaismu dvě zásadní podoby. Tevila, což je očista 
celého těla v mikve, a netilat jadajim, umývání rukou prostřednictvím nádoby se dvěma 
uchy zvané natla). * Další možností vstupu do těchto prostor je přímo z podzemních 
garáží suterénu. 

Ženská galerie disponuje 39 sedadly, mužská 60 sedadly. 

Prostory mikve jsou navrženy jako komunikační prostory kolem zázemí mikve (šatny), kdy 
návštěvník jde směrem do středu - k rituální lázni. Tento komunikační prostor zdobí 
původní základy vepsané do interiéru.  

Návštěvník si poté vybere jednu ze čtyř šaten, z nichž každá může sloužit pro dva lidi, jenž 
přicházejí na rituální koupel spolu. Návštěvník má “buňku” pronajatou po celou dobu 
pobytu v mikve (možnost uzamčení). Šatna “buňka” č.1 je navržena jako imobilní.  

Synagogu a mikve doplňuje venkovní prostor, jenž bude sloužit k událostem spojených se 
synagogou - svátky, či malá svatba (30 lidí). V případě potřeby větší svatby budou využity 
prostory restaurace, jenž jsou v příme návaznosti na park. Praze a v evropských městech 
je zvykem, že se svatební obřad odehrává v synagoze. Prav- děpodobně to vyplývá ze 
stálého ohrožení, ve kterém se židovský národ v průběhu staletí mnohokrát ocitl, 



protože podle původní tisícileté tradice se má svatba konat pod širým nebem. Venkovní 
prostor je “chráněn” původními základy synagogy. Primárně je ale navržen kvůli přísunu 
přirozeného osvětlení. 

ŽIDOVSKÁ OBEC 

Hlavní vstup židovské obce se nachází na ulici Dvořákova. Zde se nachazí i vjezd do 
podzemních garáží (o kapacitě 25 stání z toho 3 imobilní stání) čímž tvoří přímou vazbu na 
ostatní objekty.  

Součástí přízemí je foyer spolu s recepcí a výtahem/schodištěm a přednáškový sál (50 lidí) 
spolu s kuchyňkou. Tyto prostory navazují na venkovní terasu, kde je možnost pořádání 
různých venkovních akcí židovské komunity, ale i věřejnosti. Prostory se otevírají směrem k 
okrasné zahradě a kosher zahradě, jež má vazbu na park. Ve druhém podlaží se nachází 
prostory s pronajímatelnou funkcí. Ve třetím podlaží je navržena administrativa a chod  
celé ŽOB. Poslední patro slouží jako muzeum se stálou expozici židovské kultury. 

KOSHER RESTAURACE A KUCHYNĚ 

Prostory kuchyně jsou situovány v suterénu pod výdejním místem kosher restaurace 
(barem) a jsou v přímé návaznosti na podzemní parkování, které zajišťuje jejich 
zásobování. 

Provoz kuchyně počítá se 4-6 zaměstnanci. Provoz je rozdělen na dvě části - mléčná 
kuchyně a masitá kuchyně. Záměrem návrhu bylo navrhnout prostory, jež budou 
dispozičně oddělené. budou splňovat vlastnosti kosher restaurace, ale zároveň spolu v 
neustále komunikaci. Cílem bylo navrhnout dispozičně jednoduché a hlavně funkční 
prostory, přestože se jedná o dva provozy kuchyní.  

Masitá i mléčna kuchyně disponují suchým a chlazeným skladem. Sklady navazují na 
komunikační prostory pro snadne zásobování. Obě kuchyně mají společné parve 
(neutrální jídlo: zelenina, ovoce…), kde se uchovává a čistí potraviny rostliného původu - 
zastupují také rychlý komunikační prostor mezi sebou. 

Tyto prostory pak navazují na místnost “přípravna potravin”, kde se jídlo, předtím než 
jde do samotné kuchyně k vaření, připravuje (čištění masa/zeleniny, krájení atd…). Tato 
mísnost je vybavena výlevkou. 

Mezi masitou a mléčnou kuchyní je navrženo okno pro komunikaci. Připravené pokrmy 
poté putují výtahem do baru nad kuchyní, kde se poté vydává. Jsou zde navrženy 4 
výtahy - dva jsou určeny na přepravu jídla a dva na špinavé nádobí.  

Místnost pro odpad z kuchyně je navržena vedle technické místnosti a je opatřena 
pojizdnou plošinou (stejná jako je u zásobování obchodů atd…), aby bylo možné odpad 
vysunout do 1.NP.  Svoz odpadu z podzemních garáží nebylo v úmyslu z důvodu  
nutnosti vysoké světlé výšky podzemních garáží a vjezdu samotných - což by vedlo ke 
značnému prodražení realizace celé stavby.  



1.05 KONSTRUKČNÍ, MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Budova je z hlediska nosné konstrukce navržena jako systém žb stěnový, přičemž na 
několika místech se nosná stěna nahrazuje železobetonovým sloupem. Podzemní garáže 
jsou řešeny jako skelet 7100 x 7100 mm.  

Základy 

V místě stavby se nepočítá s vysokou hladinou spodní vody. Předpokládáme, že 
hydrogeologický průzkum neprokázal potřebu speciálního řešení zakládání. Radonové 
nebezpečí nebylo zjištěno. 

Navrhovaná stavba bude založena na železobetonových pasech a pod sloupy budou 
navrženy žb patky. Hloubky pasů budou 1,2 m o šířce 0,6 m. Deska bude zhotovena na 
podkladní beton. 

Podrobnější řešení bude provedeno až na základě statických výpočtů v samostatné 
projektové dokumentaci. 

Svislé nosné konstrukce 

Nosné konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické stěny, jež doplňují sloupy 
o rozměrech 350 x 350 mm.  

Obvodové nosné stěny budou doplněny kontaktním zateplením o šířce 150 mm. 

Svislé nenosné konstrukce 

Nenosné konstrukce jsou řešeny ze systému Ytong v tlouštkách 100, 150 a 200 mm. 

Šikmé konstrukce 

Hlavní reprezentativní schodiště v prostorách synagogy je řešeno jako monolitické ŽB. 
Schodiště jsou řešena s ohledem na veřejnou funkci budov. Výška stupňů je sjednocena 
ve všech objektech na 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou navrženy jako oboustraně vetknutá deska v různých 
tloušťkách. V prostorách synagogy je navržen železobetonový žebírkový strop - žebra cca 
70 mm na 400 mm - slouží jako podhled. 

Střecha 

Střešní konstrukce prostor synagogy a kosher restaurace je navržena z lehčených 
ocelových příhradobých vazníků o maximální výšce 2200 mm ( minimální 450 mm) 

Izolace proti vodě 

Izolace spodní stavby je řešena pomocí natavitelných asfaltových pásů FATRAFOL 803. 



Otvory 

V prostoru synagogy budu okenní otvory řešeny jako bezrámově zasklené - vzhledem k 
velikosti zasklení bude nejspíše použito akrylové zasklení. Ostatní prostory objektu budou 
řešeny jako otevíravá okna v kombinaci s bezrámovými okny - Skywall / Noframe - 
Janošík.  

Technické řešení stavby 

Osobní výtahy v ŽOB, administrativním objektu budou splňovat požadavky na přepravu 
imobilních. Zásobovací výtah košer restaurace bude splňovat požadavky na přepravu 
potravin - bude použito systému výtahů bez strojovny.  

Prostory synagogy a restaurace jsou vytápěny pomocí vzduchotechnické jednotky, jež se 
nachází v technické místnosti 1.PP. K technickým rozvodům vzduchotechniky a další 
elektroinstalace bude využit prostor ve střešní konstrukci.  

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže mikve, kde se bude využíat při dalších 
rituálech. 

Všechna ostatní technologická zařízení budou dále řešena samostatnou dokumentací 
TZB jednotlivých profesí. 

Požárně bezpečnostní řešení 


Stavba splňuje veškeré požadavky na požární bezpečnost. Všechny únikové cesty 
odpovídají požadavkům PBŘ. Ze synagogy vede uníková cesta směrem ven do parku, 
nebo na ulici Benešová. Z židovské obce vede CHÚC na ulici Dvořákova. 

PBŘ bude dále řešeno samostatnou dokumentací - Požárně bezpečnostní řešení. 



ZÁVĚR 

Výsledkem návrhu, problematiky navrhování synagogy, technických a 
náboženských požadavků židovské kultury, je samotatně stojící objekt v parku 
Gustava Mahlera, jenž reaguje na původní vazby území a snaží se být v souladu s 
okolní zástavbou. Návrh pracuje s myšlenkou “ochrany a ukrytí” a zároveň se 
dostává do zájmu veřejnosti, jako architektonický prvek a dominanta řešeného 
území. Další navržené objekty byly umístěny a ztvárněny tak, aby pomohly 
urbanistickému řešení území, ale zároveň nenarušily historické hodnoty a celkový 
ráz okolí. 
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Seznam zkratek 

VUT Vysoké učení technické

FAST Stavební fakulta

EN evropská norma

ČSN česká technická norma

ISO International Organization for 
Standardization (Mezinárodní organizace 
pro normalizaci)

NV nařízení vlády

Sb. sbírka

UP územní plán

s. strana

příl. příloha

č. číslo

pozn. poznámka

SO stavební objekt 

m n. m. metrů nad mořem

min. minimální

max. maximální

tl. tloušťka

obj. objekt

PP podzemní podlaží

NP nadzemní podlaží

S severní

J jižní

V východní

Z západní

ŽB železobeton

TI tepelná izolace

PT původní terén

UT upravený terén

mm milimetr

m metr

CHÚC chráněná úniková cesta



cit. citováno

tzv. takzvané

cca circa

R poloměr

Ø průměr

ÚSES územní systém ekologické stability
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Abstrakt práce Architektonická studie se zabývá vytvořením nové synagogy v 
Jihlavě, v místě původní vypálené jihlavské synagogy z roku 
1931 německými nacisty. Návrh pracuje s myšlenkou obnovy 
vypálených základů, parkánové zdi a začlenění přilehlého 
opevnění. Jedna z hlavních myšlenek návrhu je práce s 
kontrastem - uzavřenost x otevřenost. Principy projektu vychází 
z historie židovské kultury, její symbolice a jednoduchostí 
urbanistického i dispozičního řešení.  

Návrh se dále zabývá prostory pro židovskou obec, košer 
restauraci a mikve. Budova židovské obce poskytuje prostory 
pro administrativu, výuku, komunitní prostory a muzeum.  

Náplní projektu je zároveň vytvořit nové vazby k původnímu 
návrhu parku G.M a prostory pro veřejnost, kde by získala 
informace o judaismu, způsobu života židovské komunity a 
jejich historii. 

Abstrakt práce v 
anglickém jazyce

The architectural study deals with the creation of a new 
synagogue in Jihlava, in the place of the original burned 
Jihlava synagogue from 1931 by German Nazis. The 
proposal works with the idea of restoring burned 
foundations, the walling wall and the incorporation of 
adjacent fortifications. One of the main ideas of the proposal 
is to work with contrast - closeness x openness. The 
principles of the project are based on the history of Jewish 
culture, its symbolism and the simplicity of urban and 
dispositional solutions. 

The proposal also deals with spaces for the Jewish 
community, kosher restaurant and mikveh. The Jewish 
Community Building provides administrative, teaching, 
community and museum space. 

At the same time, the project aims to create new links to the 
original design of the G.M Park and the public space where it 
would gain information on Judaism, the way of life of the 
Jewish community and their history.
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