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MYŠLENKA PROJEKTU 
Smuteční síň  Světlá Hora 
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. 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Objekt zaujímá tvar pomyslné „šipky“ směřující k  

ústřednímu  motivu  stromu. 

Atmosféru hlavní části dotváří  zužující se stěny a 

snižující se strop. 

Hlavní hmota objektu je tvořena sendvičovou 

konstrukcí  doplněna o lehký obvodový  plášť 

tvořený z dřevěných svislic z modřínového dřeva. 

Zbývající  část objektu – vystavení  zesnulého, 

tvořena menší, méně výraznou, hmotou z 

pohledového betonu.  
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DAYLIGHT  FACTOR 

Pro dostatečné prosvětlení a přívod 

denního světla jsem zvolil celkem 11  

střešních světlíků Velux, a to typu 

CVP  ISD1093 o rozměrech 120 x120 mm 

  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
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. 

 

 

 

POUŽITÉ VÝROBKY VELUX 

SMUTEČNÍ SÍŇ-POHLED OD KATAFALKU 

VYSTAVENÍ ZESNULÉHO 

SMUTEČNÍ SÍŇ- POHLED NA KATAFALK POHLED OD VCHODU 


