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1/ Identifika ční údaje stavby 
 
Název akce :                                   Studie a  objektu Za soudem 288,  
                                                           synagoga v Českém Krumlově. 
    
Místo stavby :                                   Český Krumlov  
 
Stupeň dokumentace :                      Návrh stavby – objemová studie 
 
Objednatel :                                   Českokrumlovský rozvojový fond spol. s.r.o.    
                 Masná 131 
                                                           381 21 Český Krumlov  
 
                                                                             
Zhotovitel :                                     SP Studio s.r.o.,architektonická kancelář 
 
                                                     Rybářská 8 Český Krumlov 
 
Autor řešení :                              Ing Pavel Pecha 
 
Spolupráce :             Lukáš Soukup 
 
2/ Popis objektu a stavebně historický vývoj  
 

  Budova synagogy byla postavena počátkem 20.století dle návrhu architekta Kafky 

stavitelem Sosnou s využitím novorománských prvků. Synagoga sloužila pro potřeby 

židovské obce až do roku 1938, v roce 1945 byla po osvobození využívána jako 

interkonfesiální kostel pro americké vojáky, do roku 1968 byla synagoga využívána Církví 

československou husitskou   a následně byla využívána jako skladiště kulis. Po roce 1990 se 

vlastníkem stalo Město Český Krumlov a v roce 1997 Židovská obec. Budova synagogy se 

nalézá na jižním okraji centra města Český Krumlov na vyvýšené terase nad Lineckou ulicí, 

přístupna je z ulice Za Soudem. Jedná se o jednolodní stavbu orientovanou podélnou osou cca 

východ-západ , zakončenou na západní straně u vstupu do synagogy osmibokou věží a na 

východě na straně je budovy zakončena trojúhelníkovým štítem s kruhovým oknem 

s motivem Davidovy hvězdy. Budova je zastřešena kombinací sedlové střechy nad hlavní lodí 

a valbovými střechami nad kolmými křídly u východního a západního štítu. Osmiboká věž je 

zastřešena střechou ve tvaru osmibokého jehlanu. 

Synagoga je na východní straně částečně podsklepena,  v těchto místnostech se zřejmě 

nacházelo zázemí synagogy. Tyto prostory jsou přístupny dvěma dveřními otvory z jižní 

strany budovy. V 1 NP je vstup situován ze západní(večerní)strany. Hlavní vstup navazuje na 

prostor zádveří se dvěma místnostmi, které sloužily jako shromaždiště  a následně se z tohoto 
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zádveří vstupuje do hlavní lodi zaklenuté valenou klenbou. Na východní straně se nachází 

zvýšené podium pro kazatele (almenor) s nikou v čelní straně ve které byla skříň pro 

uchovávání tóry.V bočních místnostech byly místnosti pro přípravu kazatelů a rabína. Z boční 

místnosti v severovýchodním nároží je po žebříkovém schodišti přístupna půda synagogy. 

Stavebně technické řešení : 

Základy – objekt je zřejmě založen na základových pasech 

Svislé nosné konstrukce – obvodové a vnitřní zdivo je vyzděno z plných pálených cihel. 

Vodorovné nosné konstrukce – nad bočními křídly budovy jsou dřevěné trámové stropy  

s podbíjením s rákosovou omítkou, opatřené dřevěným záklopem se škvárovým násypem a 

dlažbou z půdovek kladených do vápenné malty. Nad hlavní lodí a prostorem chóru je valená 

klenba,  jejíž nosná konstrukce je tvořena ocelovými nýtovanými nosníky a tvar klenby je 

vybedněn prkny a omítnut. 

Schodiště – vnitřní schodiště na půdu je dřevěné žebříkové, venkovní schodiště jsou kamenná. 

Krov – je dřevěný vaznicové soustavy, s nosnými prvky plných vazeb tvořenými ocelovými 

nýtovanými vazníky. 

Krytiny – objekt synagogy je zastřešen soustavou sedlových a valbových střech s prejzovou 

krytinou. 

Výpně otvorů – okna jsou dřevěná jednoduše zasklená, dveře jsou vesměs dřevěné, mimo 

hlavní vstupní dveře již dnes neexistují. 

Zámečnické výrobky – ocelová zábradlí, již dnes neexistují , na místě se zachovaly fragmenty 

dle kterých bude možné provést obnovu.  

 
3/ Údaje o zadání a podkladech  
        
        Návrh stavby - vychází z požadavků investora vytvořit centrum pro kulturní a 

společenské akce, zároveň tak, aby toto centrum mohlo plnit i své původní církevní poslání. 

Cílem je přeměnit synagogu v dům paměti o historii židovské komunity s prostorem i pro 

případné bohoslužby. V synagoze bude instalována stálá výstava o životě a minulosti 

židovské obce v Českém Krumlově a zároveň budou prostory využívány pro výstavní, 

galerijní, případně kulturně společenské akce. 

 

Urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení  

Objekt synagogy je přístupný ze západní strany z ulice Za Soudem , bezbariérový vstup bude 

v případě nutnosti zajišťován mobilní dřevěnou rampou, která bude uložena u obsluhy v šatně 
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č. 102. Přístup k ke kavárně a toaletám bude zabezpečen jednak postávajícím schodišti z 

venkovního prostoru , nebo bezbariérově po chodníku a vyrovnávací rampě . Zásobování 

skladu kavárny bude stávajícím oknem na severní straně synagogy. Současně s rekonstrukcí 

synagogy bude provedena obnova zámečnických prvků kovového oplocení, na západní , 

severní a jižní straně, na východní straně bude obnoven zděný plot.  

 

Architektonické řešení  

Vnější výraz objektu a jeho architektonické řešení zůstane beze změn, bude pouze provedena 

oprava střechy fasády a výměna truhlářských prvků. Barevné řešení bude respektovat 

současné řešení tj. prejzová – červená střecha, fasáda v odstínu šedozelené, kamenná 

podezdívka a truhlářské prvky tmavě hnědé barvy. 

 

 Dispoziční řešení  

1. PP – V suterénních místnostech synagogy bude umístěna kavárna č.008 s kapacitou cca 40 

míst, zázemí této kavárny tj. přípravna č. 009 a sklad zásob č. 010. Dále bude v 1. PP 

umístěno sociální zařízení pro  ženy č. 004 a muže č. 005, WC kabina pro imobilní 

návštěvníky č. 006  a šatna zaměstnanců č. 007. V šatně zaměstnanců č. 007 budou umístěny 

plynové kotle a ohříváky TUV pro kavárnu a sociální zázemí. Na jižní straně bude situován 

hlavní vstup návštěvníků č. 001, kde se přes zádveří vstupuje do kavárny a k jednotlivým 

sociálním zařízením. Dále je zde sklad nápojů č.003 a v tomto prostoru budou umístěny 

plynové kotle sloužící pro vytápění hlavní lodi synagogy. 

 

1. NP  Hlavní vstup č. 101 je situován ze západní(večerní)strany . Ze vstupu č.101  se vchází 

do šatny s kasou č.102 . Naproti  šatně , přístupna ze vstupního zádveří č.101 je umístěna 

v místnosti č.103 stálá expozice židovské komunity na českokrumlovsku. Ze vstupu č.101 se 

vchází do hlavní lodi č.104 , která bude využívána jako společensko, kulturní prostor , a 

výstavní prostor. Vzhledem k blízkosti fotoateliéru Seidl a domku Egona Schieleho se 

předpokládá možnost výstav těchto dvou krumlovských rodáků v synagoze.  Z prostoru č.104 

se vstupuje po čtyřech schodech do zvýšeného prostoru chóru č. 105. Na prostor chóru č. 105 

navazuje šatna č.106 a hygienické zázemí č. 107. 

Půda 

 Z místnosti č. 106 se vstupuje po jednoramenném žebříkovém schodišti do půdního prostoru 

nad kolmými křídly hlavní lodi a nad klenbu hlavní lodi po servisní lávce až do prostoru 

osmiboké věže na západní straně objektu. 
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4/ ODHAD NÁKLAD Ů 
 
Obestavěný prostor:                                                                    Náklady stavby 
1.PP zázemí 
V =      18 x 6 x 3,5 =                        =     378 m3 x 3500 Kč/m3  =    1.323.000,-Kč 
V =      11 x 6 x 2,6 =                        =             170  m3 x 3500 Kč/m3  =      595.000,-Kč 
1.NP   
Vstup severní průčelí 
V = 6,0 x 6,0 x 10,0                          =             360 m3 x 3500 Kč/m3 =     1.260.000,-Kč 
Jižní průčelí 
V = 15,0 x 6,0 x 4,0                          =              360 m3 x 1500 Kč/m3 =       540.000,-Kč 
Střední část 
V = 11,0 x 20,0 x 10,0                      =            2200 m3 x 1500 Kč/m3 =    3.300.000,-Kč 
Věž 
V = 6,0 x 6,0 x 10,0                          =              360 m3 x 3000 Kč/m3 =    1.080.000,-Kč 
Celkem                                                           3.628 m3                               8.098.000,-Kč 
 
 
Náklady na infrastrukturu  odhad                                                                     500.000,-Kč 
Náklady na vnější úpravy odhad                                                                   1.000.000,-Kč 
Náklady celkem                                                                                             9.598.000,-Kč 
DPH 19 %                                                                                                     1.823.600,-Kč 
Náklady celkem včetně 19 % DPH                                                             11.421.600,-Kč   
 
Cena rekonstrukce: cca 11,50 mil Kč 
 
 
 
 
Synagoga Český Krumlov náklady stavby -propočet 
 

SYNAGOGA 
 celková cena 

Synagoga Č .Krumlov   
Zemní práce                                                                       50.000 
Základy                                                                       50.000 
Úpravy podloží a zákl. spáry                                                                        50.000 
Svislé konstrukce                                                                      100.000 
Kompletní konstrukce                                                                        30.000 
Vodorovné konstrukce                                                                        50.000 
Schodiště                                                                        200.000 
Úpravy povrchů vnitřní                                                                          400.000 
Úpravy povrchů vnější                                                                        650.000 
Podlahy a podlahové konstrukce                                                                         300.000 
Lešení                                                                         300.000 
Dokončující konstrukce a práce                                                                           70.000 
Bourání                                                                         200.000   
Podchycování konstrukcí                                                                          50.000 
Přesun hmot                                                                         350.000   
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Izolace proti vodě                                                                         200.000 
Izolace tepelné                                                                         350.000    
Zdravotní instalace                                                                         350.000 
ZI - rozvod plynu                                                                           40.000 
Ústřední vytápění                                                                          500.000 
Sádrokartonové konstrukce                                                                            60.000    
Tesařské konstrukce                                                                          200.000 
Konstrukce klempířské                                                                          200.000 
Krytiny tvrdé                                                                          600.000 
Konstrukce truhlářské                                                                       1.570.000 
Konstrukce zámečnické                                                                          100.000 
Keramické podlahy                                                                          400.000 
Keramické obklady                                                                          100.000 
Nátěry                                                                          100.000 
Malby                                                                            80.000 
Elektroinstalace                                                                          400.000 
Vzduchotechnika                                                                            50.000 
  
Celkem Synagoga                                                                               8.150.000 
Přípojky:   
Přípojka vody                                                                        100.000 
Přípojka kanalizace                                                                        200.000 
Přípojka plynu                                                                          60.000 
Přípojka telefonu                                                                          40.000 
Přípojka EI                                                                         100.000 
Celkem přípojky                                                                                  500.000 
Zpevněné plochy,sadové 
úpravy,oplocení:   
Zpevněné plochy                                                                         200.000 
Sadové úpravy, oplocení                                                                         800.000 
Celkem                                                                     1 000.000 
Celkem náklady stavby                                                                            9.650.000  
DPH 19 %                                                                                        1.833.500 

CELKEM náklady v četně DPH 
                                                                       

                                                             11.483.500 
  
 
 
 


