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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 učený 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,  transparentnost, otevřenost a přitažlivost pro místní obyvatele a jeho propojení s 
bezprostředním veřejným prostranstvím.
 
Komentář k řešení
Podrobné studium principů původní zástavby v centru Hloubětína  vyústilo v návrh objektu, který 
se inspiruje formou hospodářských dvorů, jejichž stopy lze sledovat v území až do současnosti. 
Autorka svoje komunitní centrum buduje v jedné hlavní úrovni, ve třech základních hmotách, které 
propojuje střecha a z její roviny vystupuje objem knihovny. Ta uzavírá prostory centra směrem do 
ulice, sleduje uliční čáru a navádí k hlavnímu vstupu v nejvyšším místě pozemku. Vedlejší vstup do 
vnitřního poloatria je z nejnižšího místa pozemku, kde návrh využívá terénního rozdílu, objekt 
vytváří jakousi bránu a navádí návštěvníky do vnitřního dvora. Venkovní prostory mají trojí 
charakter. Je to veřejný předprostor navazující na ulici, vnitřní poloveřejný prostor vymezený 
objemy jednotlivých provozů a potom zahrada, navazující posléze na přírodní lesopark. Tyto 
venkovní prostory se prolínají, prostupují. Vnitřní dvůr má několik atmosfér a měřítek, nabízí 
specifické prostorové zážitky jako je sezení na dřevěných stupních s vyhlídkou na kostel.
Vše důležité pro návštěvníka se odehrává v jedné úrovni, provozy jsou členěny do tří na sebe 
navazujících hlavních bloků, přístupných převážně z vnitřního dvora. Dominantní je knihovna, je to 
úzký protáhlý prostor, otevřený jak do vnitřního dvora, tak do zahrady. Na ni navazuje blok sálu a u 
hlavního průchodu do areálu je blok kavárny, otevřený do dvora i zahrady. Toto rozdělení jednak 
formuje rozmanitost poloveřejného vnitřního prostoru a jednak umožňuje nezávislý provoz 
jednotlivých funkčních celků. Současně s sebou nese i nevýhody jako jsou vyšší provozní náklady, 
vyšší prostorové nároky na příslušenství, počet personálu, investiční náklady, atd. Objekt má 
částečný suterén v místech, kde je spodní vstup do dvora, z výkresu není zřejmé, kde se dům 
zanořuje do země. Jsou v něm technické prostory, klubovny, které lemují průchod. Také zde 
nalézám sice hodně velikou, ale jedinou místnost nazvanou úklid a jen těžko si představuji, jak se 
z ní uklízí třeba knihovna a kavárna.
Venkovní výraz domu je klidný, členění fasád vychází z vnitřních provozů, nejpodstatnější pro 
vnímání objektu je prostorová kompozice. 

Průběh práce a hodnocení
Lenka Vojtěchová poctivě hledala během práce vlastní přístup, koncept prošel několika rozdílnými 
fázemi a oceňuji, že ve výsledku přišla se svébytným řešením, které přesvědčivě prezentuje. 
Projekt splňuje požadavky zadání bakalářské práce, přijímám ho k obhajobě a navrhuji hodnocení:

B  (výborně minus)

V Liberci  13.06.2014                                                                 Ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych
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