
KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN 55 V PRAZE
TECHNICKÁ UNVERZITA V LIBERCI
FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

bakalářská práce
Zuzana Brunnerová

vedoucí práce ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych

letní semestr 2013/2014



KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN 55 V PRAZE Zuzana Brunnerová vedoucí práce ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych FUA TUL LS 2013/2014
1

OBSAH 00

00_OBSAH ..................................................................................................................................................... 1 

01_ANALYTICKÁ ČÁST ................................................................................................................................. 2
 ZADÁNÍ ............................................................................................................................................... 3
 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ............................................................................................................... 4
 POLOHA A HISTORIE ......................................................................................................................... 5
 
02_KONCEPT .................................................................................................................................................... 6 
 VÝVOJ KONCEPTU ................................................................................................................................. 7 

03_NÁVRH - VÝKRESOVÁ ČÁST....................................................................................................................... 8 
 SITUACE ........................................................................................................................................... 9
 SCHÉMA PROVOZU ........................................................................................................................ 10
 PŮDORYS 1.NP ............................................................................................................................... 11
 PŮDORYS 2.NP ............................................................................................................................... 12
 PŮDORYS 3.NP ............................................................................................................................... 13
 ŘEZY ................................................................................................................................................ 14
 POHLED Z ULICE ............................................................................................................................ 15
 POHLED ZE ZAHRADY .................................................................................................................... 16
 POHLEDY ZDOLA A SHORA ............................................................................................................ 17
 KONSTRUKČNÍ VÝKRES ................................................................................................................  18
 DETAIL FASÁDY A SOKLU ..............................................................................................................  19

04_NÁVRH - OBRAZOVÁ ČÁST....................................................................................................................... 20 
 POHLED Z ULICE ............................................................................................................................ 21
 POHLED ZE ZAHRADY .................................................................................................................... 22
 KAVÁRNA ......................................................................................................................................... 23
 KNIHOVNA ....................................................................................................................................... 24
 SÁL ................................................................................................................................................... 25
 FOYER .............................................................................................................................................. 26
 PROSTOR HLAVNÍHO VSTUPU ....................................................................................................... 27
 PROSTOR U KLUBOVEN ................................................................................................................. 28

05_NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST.......................................................................................................................... 29 
 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................................................ 30

            



KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN 55 V PRAZE Zuzana Brunnerová vedoucí práce ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych FUA TUL LS 2013/2014

ANALYTICKÁ ČÁST 01

2



KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN 55 V PRAZE Zuzana Brunnerová vedoucí práce ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych FUA TUL LS 2013/2014

ZADÁNÍ
Předmětem práce je zpracování návrhu nového komunitní centra, které bude umístěno 
v lokalitě historického jádra Hloubětína, v sousedství památkově chráněného kostela 
sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum by 
mělo vytvořit společenské centrum místa, zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neo-
ficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany.

PROGRAM
Budova bude sloužit především k lokálním komunitním aktivitám. Pod svou střechou 
bude shromažďovat několik různých provozů - kavárnu, pobočku městské knihovny, 
multifunkční sál a klubovny.

KAVÁRNA
Kavárna je určena pro návštěvníky komunitního centra i pro veřejnost. Její prostor může 
být příležitostně využit i jako co-workingové centrum pro pracující matky a podobné aktiv-
ity. Kavárna by měla mít kapacitu přibližně 50 míst, předpokládaná je i možnost venko-
vního sezení.

MULTIFUNKČNÍ SÁL
Předpokládáno je využití prostoru k pořádání společenských akcí, neformálních setkání 
místních občanů, svateb a jiných oficiálních obřadů, divadelních představení a jiných 
volnočasových aktivit (besedy, přednášky, výstavy atd.) Kapacita sálu čítá přibližně 100 
míst k sezení.

POBOČKA KNIHOVNY
Pobočka městské knihovny v současné době sídlí v nevyhovujících prostorách v budově 
u výstupu z metra, měla by se ale přestěhovat právě do budovy nového komunitního cen-
tra. Celková velikost knihovního fondu čítá 12 000 svazků, kapacita regálů by měla být 
schopná pojmout 10 000 svazků. Součástí knihovny by dále mělo být několik míst k sezení 
a místa s volným přístupem k internetu. Knihovna by měla mít komunitní roli - knihovna 
jako místo občanského a mezigeneračního setkávání.

KLUBOVNY
Součástí komunitního centra budou klubovny, které je možné využít pro konání 
komornějších, komunitně - společenských programů, setkávání různých zájmových 
skupin, pořádání besed, přednášek, cvičení pro maminky s dětmi apod.

Celý objekt musí být bezbariérově přístupný. Součástí návrhu komunitního centra je 
i řešení přilehlých veřejných prostor – prostranství před objektem při Hloubětínské ulici 
a plochy zeleně – budoucí zahrady.

1
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3

4

1,2   zadaný pozemek       3   kostel sv. Jiří     4  náměstí ve Starém 
Hloubětíně  

ZADÁNÍ PRÁCE
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základní škola

výstup z metra -
současné centrum

výstup z metra -
sídliště Hloubětín

plavecký bazén
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POLOHA A HISTORIE
Hloubětín leží přibližně 9 km východně od centra Prahy. 
Severní část území leží na planině poblíž Kbelského letiště, 
střední část, na níž se nachází zadaný pozemek, se od zá-
padu svažuje k potoku Rokytka. Jiží část je oddělena od 
ostatních zalesněným hřebenem. Celý Hloubětín leží na 
Pražském zlomu, který prochází skrz celou Prahu a jehož 
část je viditelná v porostu za hloubětínským zámečkem. 
Hloubětín dnes patří k území Prahy - konkrétně městská 
část Praha 14, dříve to ale byla vesnice ležící za hranicemi 
hlavního města, kde se často zastavovali lidé na své cestě do 
Prahy (dodnes se při hlavním tahu směrem do centra zacho-
valy dva zájezdní hostince). 
Zástavba je velmi pestrá. Jádro obce tvořené kostelem sv. 
Jiří, Křižovnickým dvorem, hloubětínským zámečkem a 
několika hospodářskými dvory je ze severu a z jihu obklo-
peno rodinnými domy. Od severovýchodu se přibližují cen-
trum panelové domy ze sídliště Hloubětín. Návaznost staré 
zástavby směrem k centru Prahy je přerušena Průmyslovým 
polookruhem, který propojuje Letňany a Štěrboholy a plní 
funkci neexistující východní části pražského okruhu. 

První písemná zmínka o Hloubětínu pochází z roku 
1207, kde je název obce zapsán jako Lupatin (původně 
Hlúpatín=Hlúpatův dvůr). Od roku 1335 patřil Hloubětín řádu 
křižovníků s červenou hvězdu, kteří zde naproti kostelu sv. 
Jiří zřídili Křižovnický dvůr. Ten navazoval na náves s ryb-
níkem. V polovině 19. století měla vesnice podobu, která je 
dodnes čitelná v historickém jádru. V roce 1922 byl Hloubětín 
oficiálně připojen k Praze. V 60. letech začalo na kraji obce 
vznikat sídliště Hloubětín a v 70. letech byl postaven plavecký 
bazén, který se zakousl do bývalé návsi a rozdělil ji na několik 
menších prostorů. Funkci návsi či náměstí začalo plnit pros-
tranství při výstupu z metra, které dodnes tvoří ohnisko a 
místo setkávání. 

VÝVOJ HLOUBĚTÍNSKÉHO
HISTORICKÉHO JÁDRA

poloha původní návsi - 
obklopená dvory,
kostelem a Křižovnickým 
dvorem

klín vražený do návsi - 
budova plaveckého bazénu 
necitlivě zasazená doprostřed 
návsi

rozdělení návsi  
na parkoviště a travnaté 
plochy bez dalšího využití - 
náves je rozdělená na několik 
subprostorů

posouvání těžiště - 
živé centrum historického 
jádra se stěhuje směrem ke 
kostelu a k zadanému pozem-
ku

DVĚ VĚŽE - IDENTIFIKACE MÍSTA
Poloha historického jádra Hloubětína je snadno rozeznatel-
ná i z poměrně velké dálky. Pohled na Hloubětín je spojen 
s věží kostela a věží hloubětínského zámečku, a to ze všech 
možných úhlů. Tyto dvě budovy tak získávají na důležitosti, 
která je dána jejich významem překračujícím hranici této 
městské části.

1   současné centrum Hloubětína      2   Pražský zlom      
3   pohled na pozemek směrem od náměstí   
4   věž zámečku       5   věž kostela         
6,7   pohledy na Hloubětín z dálky
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POLOHA A HISTORIE
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SOUČASNÝ STAV
Pozemek těsně nava-
zuje na zeď kostelní 
zahrady a objekt 
zámečku na jedné 
straně a na rodinný 
dům na druhé straně.

VĚTŠÍ PŘEDPROSTOR
Ukloněním hmoty 
zároveň zvětším 
předprostor centra. Ten 
tak dostane příjemnější a 
využitelnější rozměr.
Zároveň se nová hmota 
oddálí od brány kostelní 
zahrady, která tak získá 
více místa a více vynikne.

VZÁJEMNÉ DOPLNĚNÍ
Jak bylo ukázáno v 
předchozí analýze, staré 
náměstí je v žalostném 
stavu a těžiště historick-
ého jádra se přesouvá 
směrem ke kostelu. 
Zvětšením předprostoru 
kostela mohu nabídnout 
nový veřejný pros-
tor, jehož cílem není 
konkurovat starému 
náměstí, ale dočasně 
ho zastoupit a doplnit. 
Pokud dojde k revi-
talizaci, bude komunitní 
centrum stále disponovat 
kvalitním předprostorem 
a obě tyto prostranství 
spolu mohou komuniko-
vat a doplňovat se.

MYŠLENKA DOMU
Hmota komunitního cen-
tra se staví jako přehrada 
mezi veřejným prostran-
stvím a soukromějším 
prostorem zahrady. Ne-
chci, aby dům tvořil mezi 
těmito prostory hradbu. 
Měl by se chovat spíše 
jako cedník, vpouštět 
do sebe ulici a zahradu 
a umožnit projít kolem 
dům i skrz něj. Hmotu 
domu tedy proráží díra 
a samotná budova je 
otevřená do ulice i do
zahrady. 

ULIČNÍ ČÁRA
Uliční čára daná objek-
tem rodinného domu 
míří směrem k bráně 
kostelní zahrady.

PŘEDPROSTOR CEN-
TRA
V případě dodržení 
uliční čáry a umístění 
budovy komunitního 
centra na hranu pozem-
ku je vzniklý předprostor 
poměrně malý.

UKÁZÁNÍ
V těsné blízkosti ko-
munitního centra se 
nachází dvě věže - dva 
důležité identifikační 
body, které jsou 
důležitější než mnou 
navrhovaná budova. 
Ukloněním hrany domu 
směrem do zahrady 
docílím toho, že hmota 
centra ukáže na obě 
tyto věže a zdůrazní tak 
jejich význam. Zároveň 
nebude kostelní věž 
zakryta hmotou domu 
při pohledu ke kostelu 
směrem od náměstí.

VÝVOJ KONCEPTU
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komunitní zahrada

přístřešek na nářadí

rodinný dům

městský sad
(jabloně, hrušně, slivoně)

branka v živém plotu
možnost projít zkratkou

mlatový povrch

branka v živém plotu
možnost průchodu z gyncentra

terasa
cihlová dlažba

pergola

křižovnický dvůr

budova gyncentra

hřbitov

kostel sv. Jiří

volná travnatá plocha

vrstevnice po 1m

mlatová cestička

živý plot - 
hranice pozemku

9



KOMUNITNÍ CENTRUM HLOUBĚTÍN 55 V PRAZE Zuzana Brunnerová vedoucí práce ing.arch.akad.arch. Jan Hendrych FUA TUL LS 2013/2014

KLUBOVNA
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KUCHYŇKA

OBSLUŽNÝ BOX

KAVÁRNA

KNIHOVNA

OBSLUŽNÉ BOXY
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1.PP

1.NP
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FOYER
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TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

KAVÁRNA
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KNIHOVNA

FOYER SÁL

SCHÉMA PROVOZU
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číslo
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

sál
foyer
zákulisí
servisní chodba
sklad nábytku
technická místnost
sklad nářadí
úklidová místnost
wc
sprcha
wc muži
wc ženy
kabina zvukaře
výtahová šachta

119,87
52,31
31,28
56,78
17,43

4,05
1,94
1,94
3,01
14,04
14,94
2,54
2,14

celkem

cihlový povrch

sádrokarton

ztužující stěny

skleněná příčka

LEGENDA MATERIÁLŮ

339,70

17,43

popis místnosti m2

1.01

1.02 1.03

1.04

1.05

1.06 1.07

1.08

1.09

1.10 1.13

1.121.11 1.14

B

A A

B
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číslo
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11

hala
kavárna
šatna
wc
sklad
knihovna
šatna
wc ženy
wc muži
výtahová šachta
chodba ke knihovně
celkem

82,09
93,71
1,78
1,39
3,96

4,95
14,04
10,43
2,14
13,17
339,51

cihlový povrch

sádrokarton

ztužující stěny

skleněná příčka

LEGENDA MATERIÁLŮ

111,85

popis místnosti m2

2.012.02

2.03 2.04

2.05

2.06

2.072.082.092.10

2.11

B

A

B

A
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číslo
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

hala
kancelář
klubovny
wc ženy
výtaková šachta
wc muži
čajová kuchyňka
celkem

49,83
45,84
54,80
14,99
2,14

8,25
185,47

cihlový povrch

sádrokarton

ztužující stěny

skleněná příčka

příčka z pískovaného skla

posuvná skládací stěna

LEGENDA MATERIÁLŮ

9,62

popis místnosti m2

3.013.02 3.03

3.043.053.063.07

A A

B

B
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řez A-A řez B-B

±0.000

+3.100

+3.800

+8.900

-5.600

-0.700

+6.200

±0.000

+3.100

+3.800

+8.900

-5.600

-0.700

-7.400 -7.400
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cihelná vyzdívka Porotherm 24

nenasákavý EPS 160 mm

větraná vzduchová mezera 70 mm

lícové cihlové zdivo

kotevní ocelový prvek

hydroizolace

kačírek

zásyp

prefabrikovaný sloup 350x500 mm

19
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NÁVRH 
OBRAZOVÁ ČÁST
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. ZADÁNÍ
Předmětem práce je návrh komunitního centra v Hloubětíně, které by mělo sloužit jako místo setkávání místních a 
zajišťovat prostor pro jejich aktivity. V budově centra by měla být umístěna kavárna, víceúčelový sál, pobočka městské kni-
hovny a klubovny. Součástí zadání je řešení prostoru přilehlé zámecké zahrady a předprostoru centra.

2. POPIS LOKALITY
Zadaný pozemek se nachází v historickém jádru Hloubětína, poblíž starého hloubětínského náměstí. V těsné blízkosti místa 
se nachází rodinný dům ležící na severní straně, budova kostela sv. Jiří na jižní straně a křižovnický dvůr směrem na východ 
přes ulici. Na západní straně je parcela oddělena od silnice širokým pásem podrostu. Pozemek je umístěn ve svahu, jeho 
nejnižší místo se nachází na severní straně, odkud se terén zvedá na jih směrem ke kostelu. Celkový rozdíl mezi nejnižším 
a nejvyšším bodem parcely činí přibližně tři metry.
Místo se nachází nedaleko od frekventované křižovatky ulic Poděbradská a Průmyslová. Okolní zástavba je různorodá, 
můžeme zde najít kolonii rodinných domů, důležité veřejné stavby (budova školy, bazén, kostel, zámeček, křižovnický dvůr), 
panelové domy i hospodářské dvory ležící právě v oblasti historického jádra. Lokalitou probíhá Pražský zlom, nejdůležitější 
tektonická linie na území Prahy.

3. NÁVRH
Projekt se snaží nejen vyřešit uspořádání budovy ve smyslu vyplnění programu, ale také reaguje na širší urbánní souvislos-
ti. Rozšiřuje předprostor před komunitním centrem a doplňuje tak nabídku hloubětínských veřejných prostranství, kterých 
je poměrně málo (více viz v analytické části této práce). Zároveň řeší i prostor zámeckých zahrad.

3.1. DŮM
Dům je odkloněn od uliční čáry a odsazen jak od sousedícího rodinného domu, tak od hřbitovní zdi. Celá stavba má tři 
patra. Dům využívá přirozeného sklonu terénu a část jeho nejspodnějšího patra je zapuštěna do země. Koncept by se dal 
pospat jako propustný dům , a to v příčném, podélném i svislém směru. Do skeletové konstrukce jsou v každém patře 
vloženy obslužné boxy, kolem kterých volně proplouvá prostor, který je potom buď propojen s exteriérem i se zbytkem 
budovy nebo naopak oddělen. Provoz domu je uspořádán tak, aby některými částmi budovy proudili návštěvníci pořád a jiné 
byly otevřené pouze tehdy, je-li to potřeba. Celá stavba je bezbariérově přístupná.
V prvním podlaží se nachází víceúčelový sál spolu s technickým zázemím budovy. Kapacita sálu je 100 míst k sezení, 
v případě potřeby se dají jak sedačky, tak jeviště demontovat. U sálu se nachází foyer se šatnou, V dalších veřejnosti 
uzavřených prostorách se nachází technická místnost, sklady a zázemí sálu spolu s obslužnou chodbou. Do zázemí vede 
vstup z úrovně ulice, který slouží pro zásobování technické části.
Druhé podlaží je určeno pro „živé“ části provozu. Prostor určený hlavním vstupem rozbíjí obslužný box na dvě části a proráží 
skrz naskrz celou hmotu budovy. Po jeho levé straně, v úrovni ulice, se nachází kavárna, která je otevřená jak do ulice, tak 
do zahrady. Po pravé straně leží knihovna, která je přístupná jak z hlavní haly se schodišti, tak chodbou otevřenou až ke 
střeše, která vede přímo od vstupu. 
Ve třetím podlaží se nachází komornější provozy – kanceláře, klubovny a kuchyňka. Kanceláře jsou pojaty jako jeden velký 
společný prostor, klubovny se dají navzájem spojit či oddělit posuvnou stěnou. Část podlaží není zakrytá stropní deskou a a 
dodává tak vzdušnější atmosféru prostoru kavárny a knihovny. Ani v příčném směru není zakryta celá plocha patra, část je 
ponechána volná kvůli nedostatečné světlé výšce, která je dána pultovou střechou. Tím se zároveň otevřela chodba vedoucí 
ke knihovně, což jí dodalo příjemnější dimenzi.

3.2. PARTER
Odkloněním domu od uliční čáry se celý předprostor centra zvětšil. Původní rozbitý asfaltový chodník bude odstraněn, 
na jeho místě vznikne mlatová plocha. Horní část domu u kavárny je obklopena terasou, která vyrovnává sklon terénu a 
umožňuje tak bezbariérový vstup. Ze čtyř stromů, které zde současně stojí, ponechávám stát tři, čtvrtý je napaden chorobou 
a bude odstraněn. Linie terasy na jedné straně a stromy na druhé straně uvozují a zdůrazňují hřbitovní bránu. Pod stromy je 
ponechán trávník a jsou zde umístěny lavičky.

3.3. ZAHRADA
Cílem bylo vytvořit zahradu poměrně civilního charakteru. Do zahrady vedou z ulice dva vstupy, jeden kolem sousedícího 
domu, jeden kolem hřbitovní zdi. U hřbitovní zdi a nachází terasa s pergolou. Terasa postupně zabíhá do trávníku, který 
je volně přístupný. V odlehlejší části zahrady se nachází malé dětské hřiště (pískoviště, jedna prolézačka). Hřiště je na 
dohled od kavárny, ale díky mírnému odstupu neruší hrající si děti návštěvníky centra. Ve spodní části zahrady se rozkládá 
městský sad s jabloněmi, hrušněmi a slivoněmi (všechno jsou to stromy, které jsou v zahradě zastoupeny nyní). Za ním, v 
nejodlehlejším koutu zahrady, je komunitní zahrada a přístřešek na nářadí. Celou zahradu obíhá mlatová cestička. Zahrada 
je obehnaná živým plotem, na dvou místech jsou ale branky, které umožňují průchod do zadní části zámečku a směrem k 
hlavní silnici. 

TECHNICKÁ ZPRÁVA

KONSTRUKCE
Budova je třípatrová s pultovou střechou. Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet. Na sloupech rozměru 
350x500 mm jsou položeny průvlaky křížového profilu, na které jsou poté položeny předepnuté stropní panely Partek 
tloušťky 200 mm u stropů a 150 mm u střechy. Na ty je pak zavěšen podhled. Mezery mezi sloupy jsou vyzděny zdivem 
tloušťky 250 mm s výjimkou prostor suterénu, kde jsou použity stěny z monolitického betonu. Železobetonové sloupy i 
cihelná vyzdívka jsou obloženy 160 mm vrstvou extrudovaného polystyrenu. Fasáda objektu je tvořena provětrávaným cihel-
ným pláštěm. Objekt je ztužen třemi stěnami procházejícími skrz všechny patra. Sloupy jsou založeny na patkách, stěny v 
suterénu na pasech.

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Fasáda je tvořena lícovým zdivem v šedém odstínu. Vnitřní obslužné boxy jsou vyzděné taktéž v šedém odstínu, pevné příčky 
jsou ze sádrokartonu, prosklené příčky jsou tvořeny světlým hliníkovým rámem s obyčejným nebo pískovaným sklem. Pod-
laha terasy tvořená cihelnou dlažbou zabíhá do vnitřních prostor. Knihovna, sál a celé horní patro mají dřevěnou podlahu. V 
obslužných prostorách je použita stěrka. Střecha je z titanzinku, odstín antracit. 
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