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Zadání bakalářské práce
Návrh areálu komunitního centra Hloubětín 55 vychází z architektonické soutěže vypsané CCEA 
začátkem roku 2014. Podmínky soutěže jasně definovaly stavební program a pozemek určený pro 
výstavbu. V rámci zadání bakalářské práce bylo možné zabývat se místem jako celkem, hledat 
optimální umístění a formu stavby bez ohledu na striktní vymezení parcely soutěžními 
podmínkami, se snahou vyřešit i ty problémy místa, které soutěž nezohledňuje. 
Definovat architektonickými prostředky význam a funkci komunitního centra pro místní obyvatele, 
návaznost na sousední historické budovy, zejména kostel sv. Jiří, Křížovnický dvůr a zahradu 
Hloubětínského zámečku. Organizovat vnitřní prostory komunitního domu s ohledem na jeho 
účelnost, otevřenost a přitažlivost pro místní obyvatele a jeho propojení s bezprostředně 
navazujícím veřejným prostranstvím.
 
Komentář k řešení
Práci uvádí analýza urbanistických souvislostí, podrobně je popsána historie stavebního vývoje a 
jeho proměn v čase, zdůrazněn je význam dvou vertikál věží kostela a hloubětínského zámečku 
pro identifikaci místa i z dálkových pohledů. Tato část bakalářské práce je doprovázena i graficky a 
fotodokumentací, je seriózně zpracovaná a je podkladem pro návrh a řešení celého území.
Vývoj konceptu a postupné uvědomování si podstatných vazeb na okolí, které byly důležité pro  
návrh objektu a jeho situování, lze sledovat na prostorových schématech. 
Navržená budova má jednoduchý tvar seříznutého hranolu s pultovou střechou do veřejného 
prostoru. Odklání se jemně od stávající uliční čáry, otevírá dálkový pohled na kostel, vytváří větší 
předprostor před budovou centra, který je uzavřen hřbitovní zdí se vstupní bránou a budovou 
komunitního centra, v jeho středu je ponechána stávající skupina tří stromů, která prostoru 
dominuje. Celé prostranství má mít charakter návsi, svažuje se podél komunikace, pouze v 
návaznosti na vstupy do budovy a kavárnu je terasa se schodištěm vyrovnávající sklon terénu a 
propojující interiér domu s exteriérem. Otázka k obhajobě, jaké bude zábradlí na schodišti u 
terasy? Problematickou se mi jeví rozsah použití zpevněného mlatového povrchu, zejména v 
návaznosti na komunikaci, kde pevný chodník pokračující ke kostelu by tvořil jasnou hranici 
povrchů a podpořil propojení pěších cest. Minimální odstup od stávajícího rodinného domu v dolní 
části pozemku umožňuje vedlejší propojení se zahradou centra, hlavní průchod je logicky umístěn 
v horní části podél hřbitovní zdi a navazuje na terasu kavárny. Zahrada má příjemně civilní 
charakter, hlavní část je volná zatravněná plocha, postupně přecházející v sad, komunitní zahradu 
se zeleninovými záhony. Její součástí má být podle textu dětské hřiště, jeho umístění jsem ale v 
situaci nenalezl.
Objekt komunitního centra má tři podlaží. Spodní je částečně zapuštěno, je v něm multifunkční sál, 
předsálí a technické provozy. Z výkresu půdorysu ovšem rozsah části stavby pod terénem není 
zřejmý. Hlavní přístup je ze vstupního podlaží samostatným schodištěm, vedlejší vstup, který 
slouží zejména pro zásobování sálu je ze spodního průchodu na zahradu. Díky svažitému terénu 
by se sál částečně mohl otevřít do zahrady, jak je možné číst z půdorysu, ale ve skutečnosti podle 
pohledu tomu tak není. Toto podlaží by mělo ožívat příležitostně při akcích v sále. Hlavní vstupní 
podlaží by mělo naopak žít nepřetržitě, je tady kavárna, průchod na zahradu a navazující 
knihovna, která se otevírá až do střechy. V nejvyšším podlaží jsou potom klubovny a kancelář, toto 
podlaží je přístupné samostatným schodištěm. Vnitřní organizace domu je přehledná, založená na 
principu propustnosti, jeho vnitřní prostory se propojují příčně, podélně i vertikálně, dům opticky 
propojuje uliční předprostor se zahradou. Vnitřní organizaci domu, která je založena na principu, 
kdy do volného prostoru jsou vloženy boxy příslušenství a přitom zůstává optické propojení 
hlavních částí za klad projektu. 
Fasády objektu z šedých lícových cihel se podle zvoleného principu propustnosti otevírají jak do 
ulice tak do zahrady, dům je svým výrazem otevřený návštěvníkům. Otázkou je pro mě osvětlení 
knihovny, převážně nepřímo okny v nejvyšším podlaží. Odpovídá to logice domu, jeho 
proklamované  transparentnosti ? Neprospělo by pohodě v knihovně, kdyby se otevřela i do ulice, 



tato část domu by z veřejného prostoru přestala být tajemná a vysoká slepá stěna by získala 
měřítko a přátelštější výraz. 
Předložená dokumentace na je důkladně zpracovaná, poskytuje veškeré nutné informace o 
podstatě návrhu, provozu centra a architektonickém řešení. Výkresová dokumentace je graficky 
jednotná a přesvědčivá, textová část jasně popisuje autorčin záměr. 

Průběh práce a hodnocení
Oceňuji tvůrčí práci během celé doby, promyšlený a jasně dokumentovaný koncept a vysokou 
úroveň jeho zpracování, projekt objektu komunitního centra splňuje všechny požadavky zadání 
bakalářské práce.
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