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Hlavní myšlenkou je vytvoření příjemného a důstojného prostředí pro 
poslední rozloučení pozůstalých se zemřelými . Současná smuteční 
síň ve Světlé Hoře nesplňuje požadavky, ať už z hlediska estetického 
tak i technického. To mě vedlo k vytvoření projektu nové smuteční 
síně, který by měl znovu oživit  jižní část hřbitova a obzvláště pak 
doplnit poněkud nezajímavou část obce o zajímavý architektonický 
prvek.   
Ústředním motivem je mytologický námět stromu života symbolizující 
nesmrtelnost, znovuzrození, naději nových začátků. Smuteční síň ale 
není nijak narušena striktními náboženskými symboly. Jako neutrální 
půda je určena pro lidi bez rozdílu vyznání. 
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Lokalita: Světlá Hora 793 31, okres Bruntál 
 
V místě plánované smuteční síně se aktuálně nachází  stávající 
smuteční síň, která navazuje na areál hřbitova s  kostelem.  
Pozemky  nacházející se za areálem patří  do vlastnictví obce Světlá 
Hora.  
Záměrem obce je plánované rozšiřování  hřbitova v následujících 
letech, a proto je naprosto bezproblémové umístění  nové smuteční 
síně  na toto místo . Příhodné umístění pozemku  zároveň také 
nabízí nádherná panorama s výhledem na pohoří Jeseníků s 
nejvyšší horou Moravy – Pradědem. 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

VIZUALIZACE 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Objekt zaujímá tvar pomyslné šipky směřující k ústřednímu motivu 
stromu. Atmosféru vnitřního prostoru dotváří snižující se strop a  
postupně  zužující se stěny. Objekt je tvořen dvěma hlavními 
hmotami- vetší, výraznější, s vnějším  obvodovým  pláštěm z 
dřevených svislic, z modřínového dřeva a menší-  kde vnější vzhled  
obálka je tvořena pohledovým betonu, stejně tak jako stěna 
částečně ohraničující meditační zahrádku. 

Vzhledem k potenciálnímu využití objektu cca 20 x za rok, je objekt vytápěn pouze  podlahovým 
vytápěním(vychází z dlouhodobých statistik úmrtí v  
obci, tj.  2-3x za měsíc,  četnost využití prostor  záleží také na rozhodnutí  zda se pozůstalí se svými 
blízkými  hodlají rozloučit  na nábožensky neutrálním prostředí-právě ve smuteční síni nebo v jiném 
místě, než bylo bydliště zemřelého, či  v kostele. Zprůměrovaná statistika, s těmito neovlivnitelnými 
vnějšími  vlivy, právě určuje teoretickou využitelnost objektu za kalendářní rok) 
 
Větrání zajištěno přirozeně, prostory, kde není možno plnohodnotného přirozeného přímého větrání  
zajišťují klapky  po bocích oken-součástí okenního dílce. 
 
Objekt je navržen ze zdícího systému Ytong. Obvodové zdivo z tvárnic Ytong Standard 375. Nosné 
vnitřní zdivo z tvárnic Ytong Standard 300. 
 
Zastřešení řešeno pomocí lepenými lamelovými nosníky.  Ze statického hlediska, aby nedošlo k 
rozdrcení tvárnic pod nosníky, jsou na specifických místech použity pilířové tvárnice Ytong PIL 300. 
 
 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

SITUACE NÁVAZNOSTI NA HŘBITOV DAYLIGHT VISUALISER 
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TECHHNICKÉ POHLEDY 
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SEVERNÍ POHLED 


