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ABSTRAKT  

Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy a budovy židovské obce v Opavě. 

Práce je vyhotovená ve formě architektonické studie. Kromě samotné stavby 

synagogy je součástí návrhu polyfunkční objekt ve správě židovské obce. Tento 

objekt v sobě sdružuje více provozů – košer restauraci, která je uzpůsobená k 

přípravě pokrmů podle židovských stravovacích zvyků, místnosti pro konání 

workshopů a školení, administrativu židovské obce a komunitní knihovnu. K těmto 

provozům je dále přidruženo přechodné ubytování a startovací byty pro studenty a 

dvě komerční jednotky pro využití jako prodejny. Celý komplex je doplněn 

podzemním parkováním a potřebným technickým zázemím. Na řešeném území se 

nacházela původní synagoga, která byla vypálena nacisty a jediným pozůstatkem je 

zde budova bývalého rabínského domu, nyní sloužící jako sídlo Křesťanského 

sboru. Základem konceptu je čitelný urbanismus návrhu, který polyfunkčním 

objektem navazuje na blokový typ okolní zástavby a nechá tak vyniknout samotnou 

synagogu jako solitérní objekt. Ta svou orientací vytváří veřejné prostranství, do 

kterého směřuje vstup do synagogy i zahrádka košer restaurace. Pro oba objekty 

byl zvolen architektonický jazyk jednoduchých linií. Kontrastu a zdůraznění 

významu synagogy nad druhým objektem je dosaženo použitými materiály. Jako 

konstrukční princip byl zvolen monolitický železobetonový skelet, dispoziční 

uspořádání se liší podle provozů jednotlivých částí návrhu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Synagoga, židé, košer restaurace, administrativa, židovská obec, mikve, knihovna, 

přechodné ubytování, Opava. 

ABSTRACT  

The diploma project handles the design of the synagogue and buildings of the 

Jewish community in Opava. The project is formed as an architectural study. Apart 

from the synagogue, the design also includes a mixed-use building under the 

administration of the Jewish community. This building combines several 

departments – a kosher restaurant, which is adapted to prepare meals according 

to Jewish eating habits, workshop rooms, administration of the Jewish community 

and community library. These departments are supplemented by temporary 

accommodation and starter flats for students and by two commercial units. The 

entire complex is complemented by underground parking and the necessary 

technical facilities. There was an original synagogue in the area, which was burned 

down by the Nazis and the only remnant here is the building of the former rabbinic 

house, now serving as the seat of the Christian Association. The basis of the 

concept is the legible urbanism of the design, which connects the polyfunctional 

building to the block type design of the surrounding buildings, allowing the 

synagogue itself to stand out as a solitary object. Its orientation creates a public 

space with the entrances to the synagogue and the outside seating of kosher 

restaurant. An architectural language of simple lines was chosen for both objects. 

The contrast and emphasis on the importance of the synagogue over the other 



object is achieved by the used materials. The monolithic reinforced concrete 

skeleton was chosen as the construction principle, the layout is different according 

to the departments of the individual parts of the design. 

  

KEYWORDS  

Synagogue, Jews, kosher restaurant, administration, Jewish community, mikve, 

library, temporary accommodation, Opava. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je architektonická studie synagogy a budovy 

židovské obce s dalšími souvisejícími provozy v Opavě nedaleko centra města. 

Cílem práce je vytvoření návrhu, který by splňoval požadavky židovské obce a 

zároveň obohatil území, do kterého je situován tak, že kromě členů židovské obce 

z něj budou moci těžit i ostatní obyvatelé a návštěvníci města. Cílem je vytvořit 

takový návrh, který bude při zachování určité míry soukromosti splňovat potřeby 

židovské obce a zároveň poskytovat další služby i pro širší veřejnost a tím ji i 

seznamovat s židovskou kulturou a předcházet tak případné segregaci společnosti.
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A. Průvodní zpráva 

Tato průvodní zpráva je přílohou diplomové práce, která je zpracována v rozsahu 

architektonické studie (viz zadání diplomové práce – zásady pro vypracování). Osnova 

této zprávy je však po domluvě s vedoucím práce převzata z přílohy č. 12 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 

odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. Zpracování 

průvodní zprávy v tomto rozsahu má sloužit k demonstrování proveditelnosti záměru a 

k potvrzení toho, že student v návrhu respektoval stavebně-technické aspekty. Vzhledem 

k tomu, že návrh je zpracováván v podrobnosti architektonické studie, tak je logické, že 

některé kapitoly průvodní zprávy jsou zpracovány stručněji, než by bylo žádoucí 

v dokumentaci pro stavební povolení. 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Nová synagoga Opava 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Katastrální území: Opava-Město 711560 

Parcelní čísla: 307/1, 307/2, 307/3 

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Předmětem návrhu je soubor staveb určený k užívání židovskou obcí. Konkrétně se 

jedná o tyto budovy: 

A. SYNAGOGA 

Synagoga s oddělenou ženskou galerií ve 3.NP a rituální 

Židovské lázně mikve v 1.NP. V 1.PP se nachází  hygienické a 

technické zázemí synagogy s přístupem do podzemních garáží. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE Polyfunkční objekt v sobě zahrnuje následující funkce: 

B.1. KOŠER RESTAURACE 

Restaurace v 1.NP uzpůsobená k přípravě pokrmů podle 

židovských stravovacích zvyků. Od klasické restaurace se liší 

především striktním oddělením provozu mléčné a masné 

kuchyně. 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

V 1.NP se nachází recepce pro provozy židovské obce. V dalších 

podlažích pak pronajímatelné místnosti pro pořádání 

workshopů a školení, administrativa židovské obce a židovská 

knihovna s místy pro studium. 

B.3. PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

Pronajímatelné pokoje pro přechodné ubytování a startovací 

bydlení převážně studentů ze sousedící Slezské univerzity. V 

přízemí této části se nachází komerční prostory pro využití jako 

prodejny. 
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B.4. PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 
Společné podzemní parkování zaštiťující potřeby všech 

předcházejících provozů. 

 

Jedná se o návrh trvalých novostaveb.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

Není předmětem diplomové práce. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 

sídla (právnická osoba), 

autor projektu: 
Bc. Jana Odstrčilová 
Žeranovice 253 
769 01 Holešov 

+420 777 852 079 
odstrcilova5@seznam.cz 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

vedoucí práce: 
Ústav architektury: doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

konzultanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 

Ústav pozemního stavitelství: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
Ústav pozemního stavitelství (PBŘS): Ing. Marie Rusinová, Ph.D. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

V celé dokumentaci je užíváno toto členění objektů:  

A. SYNAGOGA 
B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT ŽIDOVSKÉ OBCE 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

Zadání diplomové práce, osobní návštěva místa.  
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B. Souhrnná technická zpráva 

Tato souhrnná technická zpráva je přílohou diplomové práce, která je zpracována 

v rozsahu architektonické studie (viz zadání diplomové práce – zásady pro 

vypracování). Osnova této zprávy je však po domluvě s vedoucím práce převzata 

z přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro 

ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání 

stavebního povolení. Zpracování souhrnné technické zprávy v tomto rozsahu má sloužit 

k demonstrování proveditelnosti záměru a k potvrzení toho, že student v návrhu 

respektoval stavebně-technické aspekty. Vzhledem k tomu, že návrh je zpracováván 

v podrobnosti architektonické studie, tak je logické, že některé kapitoly souhrnné 

technické zprávy jsou zpracovány stručněji, než by bylo žádoucí v dokumentaci pro 

stavební povolení. 

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 

Řešené území se nachází na okraji městské památkové zóny v oblasti za linií bývalých 

městských hradeb. Místo pro návrh je totožné s územím, na němž se nacházela původní 

novorománská opavská synagoga, která byla v roce 1939 vypálena. Jedná se o rovinnou 

ozeleněnou plochu poblíž centra města v sousedství Slezské univerzity. Území je 

vymezeno ulicemi Čapkova, Na Rybníčku, Zacpalova a U Synagogy. Pozemek je obklopen 

převážně blokovou zástavbou historických budov a ze severovýchodní strany je obrys 

parcely zaoblený a otevřený do předprostoru Slezské univerzity. 

V severozápadní části pozemku se nachází bývalý rabínský dům, dnes sloužící jako sídlo 

Křesťanského sboru. Kromě této budovy je řešené území nezastavěné a nachází se zde 

pouze památník připomínající vypálení původní synagogy. 

Návrh je koncipován jako polyfunkční objekt korespondující s uliční čárou ulic U 

Synagogy a Zacpalova a solitérního objektu synagogy. Polyfunkční objekt se svým 

tvarem odkazuje k okolní blokové zástavbě a respektuje nastavenou výškovou hladinu 

okolních budov. 

Prostor vymezený polyfunkčním objektem a synagogou je upravené veřejné 

prostranství, do kterého je orientovaná předzahrádka košer restaurace. Pod touto 

plochou se nachází pozemní parkování pro všechny provozy s vjezdem z ulice U 

Synagogy. V severní části pozemku je zachována parková úprava s přidaným vodním 

prvkem. 

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

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

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

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

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Není předmětem diplomové práce. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Nebyly provedeny žádné průzkumy. 

Na základě veřejně přístupných hydrogeologických map se předpokládá, že v území se 

nachází říční (fluviální) sedimenty. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové zóny Opava. Nejsou známy 

žádné další stupně ochrany území. 

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

Území stavby se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

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

v území, 

Není předmětem diplomové práce. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Dojde ke změnám terénních úprav, trávníků a částečně kácení dřevin v jižní části 

pozemku. 

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

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Není předmětem diplomové práce. 

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

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je navrženo z ulice U Synagogy (veřejnost, 

zaměstnanci, zásobování). Podrobněji viz kapitola B. 4 Dopravní řešení.  

Napojení na stávající inženýrské sítě se v rámci diplomové práce neřeší.  

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

Není předmětem diplomové práce – jedná se o hypotetický projekt. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
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Obrázek 1: snímek katastrální mapy 

Katastrální území: Opava-Město 

Parcelní čísla: 307/1, 307/2, 307/3 

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

bezpečnostní pásmo. 

Není předmětem diplomové práce. 

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, 

Nová stavba. 

b) účel užívání stavby, 

Předmětem návrhu je soubor staveb určený k užívání židovskou obcí. Konkrétně se 

jedná o tyto budovy: 

A. SYNAGOGA 

Synagoga s oddělenou ženskou galerií ve 3.NP a rituální 

Židovské lázně mikve v 1.NP. V 1.PP se nachází  hygienické a 

technické zázemí synagogy s přístupem do podzemních garáží. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE Polyfunkční objekt v sobě zahrnuje následující funkce: 

B.1. KOŠER RESTAURACE 

Restaurace v 1.NP uzpůsobená k přípravě pokrmů podle 

židovských stravovacích zvyků. Od klasické restaurace se liší 

především striktním oddělením provozu mléčné a masné 

kuchyně. 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

V 1.NP se nachází recepce pro provozy židovské obce. V dalších 

podlažích pak pronajímatelné místnosti pro pořádání 

workshopů a školení, administrativa židovské obce a židovská 

knihovna s místy pro studium. 
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B.3. PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

Pronajímatelné pokoje pro přechodné ubytování a startovací 

bydlení převážně studentů ze sousedící Slezské univerzity. V 

přízemí této části se nachází komerční prostory pro využití jako 

prodejny. 

B.4. PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 
Společné podzemní parkování zaštiťující potřeby všech 

předcházejících provozů. 

 

Jedná se o návrh trvalých novostaveb.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba. 

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

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Není předmětem diplomové práce. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové zóny Opava. Nejsou známy 

žádné další stupně ochrany území. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 
zastavěná 

plocha 
obestavěný 

prostor 
užitná 
plocha 

funkční 
jednotka 

počet 
funkčních 
jednotek 

A. SYNAGOGA 256 m
2
 2324 m

3
 479 m

2
 sedadlo 52 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE celkem 

1228 m
2
 17192 m

3
 15855 m

2
 různé (viz níže) - 

B.1 KOŠER RESTAURACE 526 m
2
 1578 m

3
 475 m

2
 zam./ strávník 9/92 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

407 

276 

2849 

1932 

814 

552 

zaměstnanci 

návštěvníci work. 

16 

144 

B.3 PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

1763 5712 2307 pokoje/lůžka 34/68 

B.4 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 2201 m
2 5502 m

3
 1870 m

2
 parkovací místo 64 

 

Kapacity části objektu B.2 PROVOZY ŽIDOVSKÉ OBCE: 

Recepce a prodejna literatury (1.NP) - 1 zaměstnanec 

Administrativní část (2.NP) – 16 zaměstnanců, 6 návštěvníků 

Knihovna (3.NP) – 1 zaměstnanec, 16 návštěvníků, 

Workshopové místnosti (2.NP) 72 osob, (3.NP) 72 osob - celkem 144 návštěvníků 
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Kapacity komerčních prostor v 1.NP části objektu B.3: 

Prodejny (1.NP) - 2 zaměstnanci 

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., 

 

Spotřeby vody, hospodaření s dešťovou vodou 

 

průměrná denní 
potřeba vody 

reduk. odvodňovaná 
plocha Ared 

objem retenční nádrže 

A. SYNAGOGA - 475 m
2 6,0 m

3
 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE celkem 

4m
3
/den 680 m

2
 3 m

3
 

B.1 KOŠER RESTAURACE - - m
2
 - m

3
 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

1,4 m
3
/den 550 m

2
 5 m

3
 

B.3 PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

1,8 m
3
/den 346 m

2
 2,0 m

3
 

B.4 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 1,4 m
3
/den 1520 m

2
 6 m

3
 

Dešťové vody ze střechy objektu D. SYNAGOGA budou jímány a využity pro účely rituální 

lázně mikve. Ostatní dešťové vody budou jímány do retenčních nádrží a následně 

vsakovány do země v částech s parkovou úpravou. 

 

Systém vytápění a chlazení 

 
systém vytápění vytápění – zdroj tepla systém chlazení 

A. SYNAGOGA 

temperování podlahovou 

sálavou soustavou + 

přitopení 

vzduchotechnikou 

plynová kotelna 
vzduchová 

klimatizace 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

otopná soustava plynová kotelna  
vzduchová 

klimatizace 

Objekt B sdružující provozy B.1-B.4 má navrženou plynovou kotelnu v 1.PP. Objekt 

synagogy A má navrženou samostatnou kotelnu. Plynové spotřebiče jsou uvažovány 

typu „C“, tedy bez zvláštních nároků na větrání místnosti, ve které jsou umístěny. 

V návrhu bude zdroj chlazení umístěn v technické místnosti v 1.PP objektu B. 
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Výměna vzduchu 

 
systém výměny vzduchu 

maximální množství vyměněného 
vzduchu 

A. SYNAGOGA nucené rovnotlaké - 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

- - 

B.1 KOŠER RESTAURACE nucené rovnotlaké - 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

nucené rovnotlaké 

přirozené větrání okny 
- 

B.3 PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

nucené rovnotlaké  

přirozené větrání okny 
- 

B.4 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ nucené podtlakové - 

V areálu budou umístěny celkem  3 VZT jednotky, a to: 

 VZT jednotka pro synagogu (objekt A.) 

 2 VZT jednotky pro objekt B., jedna pro košer restauraci a další provozy žid. obce, 

druhá pro přechodné ubytování  

 

Kanalizace 

V podlaží s podzemním parkováním je je navrženo čerpadlo a odlučovač ropných látek. 

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

j) orientační náklady stavby. 

Není předmětem diplomové práce. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Řešené území je nezastavěná zatravněná plocha vymezená ulicemi U Synagogy, 

Zacpalova, Na Rybníčku a Čapkova. Jedinou stavbou na pozemku je budova bývalého 

rabínského domu, nyní sídlo Křesťanského sboru. 

Území se nachází na okraji městské památkové zóny Opava za bývalými městskými 

hradbami a zástavba zde přechází do převážně obytné blokové zástavby. Koncept 

návrhu zde tedy vytváří plynulý přechod polyfunkčním objektem, který kopíruje uliční 

čáru ulic Za Synagogou a ulice Zacpalova. Budova synagogy pak zaujímá polohu u středu 

parcely, kde se odkazuje na polohu původní židovské synagogy, která byla vypálena 

nacisty. Svým umístěním a orientací vstupu vytváří zklidněné veřejné prostranství, do 

kterého je orientovaná rovněž letní zahrádka košer restaurace a díky umístění zeleně a 

stromů vytváří příjemné místo k relaxaci například pro studenty sousední Slezské 

univerzity. Zároveň se pod touto plochou nachází podzemní parkování. 

Budova synagogy je solitérem v centru dění a svým tvarem a provedením dává důraz na 

svou významnost. Od parkové úpravy v severní části pozemku je oddělena také vodní 
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plochou, ve které se synagoga zrcadlí. Záměrně je také orientací profilů prosklené fasády 

podpořena vertikálnost stavby a další posílení jejího významu.  

Pohyb veřejnosti v tomto území je podpořen také tím, že je pomocí průchodu 

polyfunkčním objektem zachována momentálně využívaná pěší trasa.  

Zaoblené nároží ulic Na Rybníčku a Zacpalova je pojednáno jako odsazené prosklení 

v 1.NP, kdy jsou ostatní patra vykonzolovaná nad terén a řeší tak tento zaoblený obrys, 

zastřešení předprostoru prodejny v 1. NP a vytváří také zajímavý průhled směrem z a do 

řešeného území. 

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

Koncept návrhu synagogy se odkazuje k významu prvku skály/kamene v židovství. Motiv 

skály se objevuje napříč celým Starým zákonem a symbolizuje pevnost, věrnost a Boha. 

Bůh je častokrát nazýván pevnou skálou. Na další skále/hoře Bůh rozmlouval s Mojžíšem 

a dal mu zde desatero přikázání. Proto je v návrhu použit masivní kamenný obklad 1.NP, 

který symbolizuje pevnou skálu, nad kterou je již navržena lehká prosklená konstrukce 

modlitebního sálu působící jako transformovaný oblak, jako symbol duchovna a spojení 

s Bohem, který promlouval také z oblaku. V této průsvitné, ale neprůhledné konstrukci je 

umístěna samotná modlitební místnost.  Díky umístění vnitřních panelů a vymezení tak 

směru orientace na východ je pak při nočním pohledu na synagogu jasně patrné 

směrování k na východ k Jeruzalému.  

Umístění očistné židovské lázně - mikve, do kamenného 1.NP se pak odkazuje 

k zázrakům při putování Izraelitů pouští po propuštění z Egypta, kdy Mojžíš udeřil svou 

holí do skály, a skála vydala vodu a vytvořila tak jezero pro napojení lidu i dobytka. 

Dalším tímto inspirovaným prvkem je umístění vodního prvku okolo kamenného soklu 

synagogy, která se tak ve vodní hladině odráží a vytváří ta působivý pohled při příchodu 

do navrhované lokality. 

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. 

Před jejich očima řeknete skále, ať vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek 

měli co pít.“ 

Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak 

svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: „Nuže, slyšte, vy buřiči – máme vám z této skály 

vyvést vodu?“ Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z ní tolik vody, 

že se napila obec i jejich dobytek.  (Numeri, 20) 

 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Návrh lze rozdělit na dva celky - polyfunkční objekt ve správě židovské obce a 

samostatnou budovu synagogy, jejíž součástí je také mikve. Tyto dva objekty svým 

tvarem a vzájemným uspořádáním, kdy polyfunkční objekt vytváří jakýsi „poloblok“ a 

vymezuje tak území ze severozápadu a do této rozevřené náruče je vložena synagoga a 

vymezuje tak veřejný prostor dovnitř tohoto bloku a zároveň se stává výrazným prvkem 

orientovaným svým nárožím do předprostoru sousední Slezské univerzity. Mezi 
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synagogou a polyfunkčním objektem vzniká tedy veřejný prostor pro využití veřejností 

k setkávání či posezení pod stromy. Do tohoto prostoru jsou kromě letní zahrádky košer 

restaurace orientovány také vstupy do prodejen v 1.NP části polyfunkčního objektu. Je 

zde tedy potenciál pro vytvoření živého místa s pohybem osob, zejména pak třeba 

studentů. Pod tímto prostranstvím se nachází podzemní parkování, do kterého je vjezd 

z ulice U synagogy. Toto podzemní podlaží pak propojuje oba objekty (synagogu i 

polyfunkční dům) a slouží tedy návštěvníkům navržených provozů. 

Naopak soukromý venkovní prostor je pak situován v severní části pozemku u vstupu 

pro zaměstnance. Tento prostor je opticky oddělen kovovou konstrukcí se sítí a 

popínavými rostlinami.  Je zde navrženo místo pro stavbu tradičního přístřešku zvaného 

„suka“, který se staví vždy při svátku sukot a v tomto období zde židé jedí. Proto je také 

výhodné toho umístění v blízkosti košer restaurace. 

 

 

A. SYNAGOGA 

Vstup z veřejného prostranství do uzamykatelného venkovního 

prostoru a odsud potom možnost vstupu do synagogy přes 

foyer nebo ze západní strany modlitebny po venkovním shodišti. 

Vstup z venkovního prostoru je kryt tepelnou clonou. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE celkem 

Do objektu je několik vstupů v závislosti na konkrétních 

provozech. 

B.1 KOŠER RESTAURACE 
Dva vstupy, odbytový prostor je průchozí mezi ulicí U Synagogy a 

veřejným prostorem. 

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

Vstupní foyer  je ze západní strany od ulice U synagogy. Vstup 

pro zaměstnane je umožněn i ze severní strany po venkovním 

schodišti. Tato část zahrnuje workshopové místnosti, 

administrativu židovské obce a přidruženou denní místnost. 

B.3 PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

Přístup  z průchodu spojujícím ulici Zacpalova  a navrženým 

veřejným  prostranstvím. Další  vstup je pak z tohoto veřejného 

prostranství. Prodejny v 1.NP této části jsou přístupné jak 

z veřejného prostoru tak i z ulic Zacpalova, případně U Rybníčku. 

B.4 PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 
Vjezd autovýtahem, průchod do podzemního patra synagogy i 

k recepci židovského komunitního centra. 

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. 

Bezbariérově jsou řešeny všechny vstupy do objektů. V budovách A i B jsou navrženy 

výtahy. Šířka dveří do výtahu je min. 900 mm. Světlé rozměry klece výtahu splňují 

minimální rozměry min 1100 x 1400 mm. Jsou vymezena parkovací stání pro OOSPO 

(kolmá min. 3,5x6m, podélná 3x7m). 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nevznikalo nebezpečí.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

A. SYNAGOGA 

Tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s hygienickým 

a technickým zázemím. Přístup do podzemního parkování. 

Zastřešeno plochou střechou. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Čtyři nadzemní podlaží zastřešená plochou střechou a jedno 

podzemní podlaží, ve kterém se nachází parkování. Nadzemní 

část se děli na dva vzájemně oddilatované celky, v podzemním 

podlaží je od těchto oddilatován třetí celek. 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce a základové konstrukce 

A. SYNAGOGA 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Založení na železobetonové desce a monolitických 

železobetonových patkách. Na základě dalších výpočtů by byly 

patky případně doplněny o piloty požadované hloubky. 

Stavební jáma bude svahována, popř. ve stísněných poměrech 

bude zapařena záporovým pažením. 

 

Svislé nosné konstrukce 

A. SYNAGOGA 

Monolitický ŽB skelet se sloupy. Obdélníková pole o velikosti 

2,5x3, a 8,5x11,5 nad modlitebním sálem. Na základě výpočtů 

by byla zvážena možnost předpjatých ŽB panelů. Skeletový 

systém je doplněn stěnovým v místě schodiště, výtahu a 

obvodové stěny 1.NP. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Monolitický ŽB skelet se sloupy. Obdélníková pole o velikosti 

od 2,5x3 m do 9x6 m. Předpokládaný průřez sloupů 450/450 

mm. V místech schodišť, výtahů a autovýtahu stěnový systém - 

monolitické ŽB stěny. Objekt je rozdělen na tři dilatační celky 

oddělené dilatační spárou a zdvojenými sloupy. V 1.PP na 3 

části, v 1.-4.NP na 2 části. 

Objekt B je v severní části doplněn o ocelovou konstrukci s výplní z ocelových sítí pro 

popínání rostlin. 

 

Vodorovné konstrukce 

A. SYNAGOGA 

Monolitická železobetonová stropní deska. Předpjaté 

železobetonové stropní panely - nutno ověřit výpočtem, 

rozpon do 12 m.  

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Monolitická železobetonová stropní deska uložená v podélném 

směru. 
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Střechy 

A. SYNAGOGA 

Nad částí 1.NP pochozí střecha s kamennou dlažbou na 

rektifikačních terčích. Nad modlitebním sálem plochá střecha 

jednoplášťová se zaatikovým žlabem. Dešťová voda odváděna 

a použita do mikve. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Nad částí s podzemím parkováním provozní střecha - dlažba 

do pískového podsypu. Nad nadzemní částí plochá střecha 

jednoplášťová vegetační - extenzivní.  Podzemní podlaží – 

odvedení vod drenážním systémem. Nadzemní části – bodové 

odvodnění (střešní vpusti). Světlíky. 

 

 

Schodiště 

A. SYNAGOGA 

Dvouramenné železobetonové monolitické schodiště 2 

(ramena) x 10 (stupňů) x 175 (výška) x 290 (šířka). 

Dvě venkovní dvouramenná železobetonová schodiště 2 x 10 x  

175 x 290. 

 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Tři dvouramenná železobetonová monolitické schodiště 2 

(ramena) x 10 (stupňů) x 175 (výška) x 290 (šířka stupně). 

Venkovní schodiště ocelové konstrukce, 2 (ramena) x 10 

(stupňů) x 175 (výška) x 290 (šířka stupně). Schodišťová ramena 

jsou šířky 1500 mm a 1200 mm. 

 

 

 

Výplně otvorů obvodového pláště 

A. SYNAGOGA 
Prosklená fasáda s vertikálním členěním. Hliníkové profily, p.ú. 

šedá RAL 7042 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Nadzemní část - výplně otvorů prosklené, neprůhledné 

průsvitné bílé mléčné sklo v hliníkových profilech, p.ú. antracit, 

mat (RAL 7016). Střešní světlík, Hliníkové profily, p.ú. antracit 

(RAL 7016). 

 

 

Fasádní řešení 

A. SYNAGOGA 
Prosklená fasáda (viz výše). Provětrávaná fasáda s kamenným 

obkladem kotvený m do obvodové stěny kovovými profily. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Kontaktně zateplená fasáda se štukovou fasádní omítkou bílé 

barvy, 1.NP antracitová stěrková omítka. Prosklená fasáda 

s vertikálním členěním. Subtilní hliníkové profily, p.ú. antracit, 

mat (RAL 7016). 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Jedná se o architektonickou studii. Rozměry nosných prvků jsou navrženy na základě 

empirických vzorců a odborných odhadů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekty budou napojeny na distribuční síť nízkého napětí, veřejný vodovodní řad, 

splaškovou kanalizaci, plynovod a zdejší slaboproudé rozvody. Způsob a místo napojení 

na inženýrské sítě není předmětem této diplomové práce. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Není předmětem diplomové práce. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

A. SYNAGOGA 
Celý objekt je jeden požární úsek se dvěma vzájemně se 

nekřížícími se úniky na volný terén. 

B. POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
ŽIDOVSKÉ OBCE 

Polyfunkční objekt v sobě zahrnuje následující funkce a je 

rozdělen na několik požárních úseků. 

B.1. KOŠER RESTAURACE 
Samostatný požární úsek, ze kterého je několik úniků přímo na 

volný terén.  

B.2. PROVOZY ŽIDOVSKÉ 
OBCE 

Každé podlaží je samostatným požárním úsekem. Provozy ústí 

do chráněné únikové cesty se schodištěm a evakuačním 

výtahem. Jsou navrženy dva směry úniku po venkovním 

schodišti pro dodržení maximální délky úniku. 

B.3. PŘECHODNÉ 
STUDENTSKÉ UBYTOVÁNÍ 

Každé podlaží tvoří samostatný požární úsek, objekt je zařazen 

do kategorie staveb OB4 a pro každý požární úsek jsou tedy 

navrženy dva směry úniku, aby maximální délka slepého 

ramene nepřesáhla délku 10 m. Směr úniku je umožněn přes 

chráněnou únikovou cestu s odvětrávanou předsíňkou. 

B.4. PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ 

Podlaží je samostatným požárním úsekem, ze kterého vedou 

dva směry úniku ústící do chráněných únikových cest se 

schodištěm s odvětrávanou předsíňkou. 

 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Součástí dokumentace je detailní řez fasádou synagogy. Skladba obálky objektu A. 

SYNAGOGA je tedy známa, což umožňuje i výpočet součinitele prostupu tepla UN,20. 

Ostatní objekty nebyly zpracovány v této podrobnosti, výpočet UN,20 k nim tedy 

vyhotoven není.  
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 skladba 
požadovaná 

hodnota 
doporučená 

hodnota 

hodnota pro 
pasivní 
budovy 

navrhovaná 
hodnota 

závěr 

STĚNA VNĚJŠÍ S1 0,30 0,25 
0,18 až 

0,12 
0,22 

vyhoví 

doporučené 

hodnotě 

STŘECHA S2 0,24 0,16 
0,15 až 

0,10 
0,16 

vyhoví 

doporučené 

hodnotě 

PODLAHA 
VYTÁPĚNÉHO 
PROSTORU 
PŘILEHLÁ K ZEMINĚ 

S3 0,45 0,30 
0,22 až 

0,15 
0,22 

vyhoví 

doporučené 

hodnotě 

STĚNA VYTÁPĚNÉHO 
PROSTORU 
PŘILEHLÁ K ZEMINĚ 

S4 0,45 0,30 
0,22 až 

0,15 
0,24 

vyhoví 

doporučené 

hodnotě 

VÝPLŇ OTVORU VE 
VNĚJŠÍ STĚNĚ  1,5 1,2 0,8 až 0,6 1,1 

vyhoví 

doporučené 

hodnotě 

 

Obálka budovy je navržena tak, aby splňovala požadavky doporučených hodnot. 

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. 

Pracovní místa přirozeně prosvětlena (kromě kuchyně). Větrání zajišťuje VZT. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

b) ochrana před bludnými proudy, 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

d) ochrana před hlukem, 

e) protipovodňová opatření, 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není předmětem diplomové práce. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Nejsou známa, není předmětem diplomové práce. 

B.4 Dopravní řešení 

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

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
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K objektům je nutný příjezd a parkování osobních vozidel (návštěvníci areálu, 

zaměstnanci) a zásobování (svoz odpadu, zásobování restaurace).  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Řešené území se nachází na kraji historického centra Opavy. Za hranicí historického 

centra v okolí parcely vedou silnice I. třídy (ulice Olbrichova I/11, ulice Olomoucká I/46). 

V ulicích vymezujících řešené území nedochází ke změnám silničního pořádku a jsou 

zachovány směry jednosměrných ulic. Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je 

navrženo z ulice U Synagogy (veřejnost, zaměstnanci, zásobování, vjezd do podzemního 

parkování). Příjezd do ulice U Synagogy k vjezdu do objektu je řešen stávajícím 

způsobem, tedy přes ulice Na Rybníčku a Čapkova. 

c) doprava v klidu, 

Parkování je navrženo v podzemním podlaží polyfunkčního objektu židovské obce 

s autovýtahem. Parkování je určeno pouze pro osobní automobily. Je zde 60 

standardních parkovacích míst a 4 stání pro OOSPO. Zbývající parkovací stání pro 

OOSPO jsou na úrovni terénu při ulicích U Synagogy a Zacpalova. 

d) pěší a cyklistické stezky.  

Jižní část území vymezená navrhovanými budovami je řešena jako upravené veřejné 

prostranství, v severní části je pojednáno parkově se zelení a vodním prvkem. Území 

protíná pěší trasa, která je díky průchodu polyfunkční budovou zachována a umožňuje 

tak jak lepší prostupnost území, tak i motivaci pro pohyb osob ve vytvořeném veřejném 

prostoru. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

V rámci okolních parkových úprav je navržen výsev trávníků, výsadba stromů a dláždění 

zpevněných ploch, vytvoření vodní plochy. 

b) použité vegetační prvky, 

c) biotechnická opatření. 

Není předmětem diplomové práce. 

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

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

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

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

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 

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, 

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

podle jiných právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětem diplomové práce. 



 

ZÁVĚR 

Výsledkem diplomové práce je architektonická studie návrhu staveb pro židovskou obec 

v Opavě. Řešení nabízí jak dostatečné soukromí pro život v židovské obci, tak i plochy 

umožňující nenásilné zapojení se veřejnosti. Toho je dosaženo především centrálním 

veřejným prostranstvím, kde se mohou tyto dvě skupiny setkávat a vzájemně spolu 

interagovat. Myslím, že tímto způsobem by mohlo docházet k bližšímu seznámení se 

veřejnosti s židovstvím a jeho pozitivnímu obrazu. Návrh je koncipován tak, aby využil 

území k více funkcím, jak pro židovskou obec, tak i s přínosem pro veřejnost a tím zajistil, 

aby se z tohoto prostoru stalo opravdu komunitní místo s životem během celého dne. 

Zároveň soudím, že jak polyfunkční objekt obohatí místo funkčně, tak budova synagogy 

pak esteticky během dne i večerních hodin, kdy její nasvícení vytváří zajímavou 

atmosféru. Tím by došlo k naplnění cílů stanovených v úvodu projektu. 
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Abstrakt práce  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy a budovy židovské 

obce v Opavě. Práce je vyhotovená ve formě architektonické studie. 

Kromě samotné stavby synagogy je součástí návrhu polyfunkční 

objekt ve správě židovské obce. Tento objekt v sobě sdružuje více 

provozů – košer restauraci, která je uzpůsobená k přípravě pokrmů 

podle židovských stravovacích zvyků, místnosti pro konání workshopů 

a školení, administrativu židovské obce a komunitní knihovnu. K těmto 

provozům je dále přidruženo přechodné ubytování a startovací byty 

pro studenty a dvě komerční jednotky pro využití jako prodejny. Celý 

komplex je doplněn podzemním parkováním a potřebným technickým 

zázemím. Na řešeném území se nacházela původní synagoga, která 

byla vypálena nacisty a jediným pozůstatkem je zde budova bývalého 

rabínského domu, nyní sloužící jako sídlo Křesťanského sboru. 



 

Základem konceptu je čitelný urbanismus návrhu, který polyfunkčním 

objektem navazuje na blokový typ okolní zástavby a nechá tak 

vyniknout samotnou synagogu jako solitérní objekt. Ta svou orientací 

vytváří veřejné prostranství, do kterého směřuje vstup do synagogy i 

zahrádka košer restaurace. Pro oba objekty byl zvolen architektonický 

jazyk jednoduchých linií. Kontrastu a zdůraznění významu synagogy 

nad druhým objektem je dosaženo použitými materiály. Jako 

konstrukční princip byl zvolen monolitický železobetonový skelet, 

dispoziční uspořádání se liší podle provozů jednotlivých částí návrhu. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The diploma project handles the design of the synagogue and 

buildings of the Jewish community in Opava. The project is formed as 

an architectural study. Apart from the synagogue, the design also 

includes a mixed-use building under the administration of the Jewish 

community. This building combines several departments – a kosher 

restaurant, which is adapted to prepare meals according to Jewish 

eating habits, workshop rooms, administration of the Jewish 

community and community library. These departments are 

supplemented by temporary accommodation and starter flats for 

students and by two commercial units. The entire complex is 

complemented by underground parking and the necessary technical 

facilities. There was an original synagogue in the area, which was 

burned down by the Nazis and the only remnant here is the building 

of the former rabbinic house, now serving as the seat of the Christian 

Association. The basis of the concept is the legible urbanism of the 

design, which connects the polyfunctional building to the block type 

design of the surrounding buildings, allowing the synagogue itself to 

stand out as a solitary object. Its orientation creates a public space 

with the entrances to the synagogue and the outside seating of kosher 

restaurant. An architectural language of simple lines was chosen for 

both objects. The contrast and emphasis on the importance of the 

synagogue over the other object is achieved by the used materials. 

The monolithic reinforced concrete skeleton was chosen as the 

construction principle, the layout is different according to the 

departments of the individual parts of the design. 
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