
 V historii Hloubětína hraje klíčovou roli rytířský řád Křížovníků s červenou 
hvězdou. Jeho zakladatelka - sv.Anežka česká jej darovala řádu, který zde v 17. století 
vystavil tzv.”křížovnický dvůr”, centrum hloubětínského křížovnického panství. Tento 
dvůr, společně s kostelem sv. Jiří a starým hloubětínským náměstím tvoří historické 
jádro Starého Hloubětína.

 Hloubětín je komunita lidí, kteří chtějí 
komunikovat mezi sebou a nemají pro své aktivity 
žádné zázemí. Komunitní centrum by mělo nastartovat 
společenský a kulturní život.

 Parcela pro nové komunitní centrum historicky 
patřila ke kostelu. Pozemek se nachází v samém 
jádru historického Hloubětína, v blízkosti památkově 
chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského 
zámečku a Křížovnického dvora. Stála zde fara a stará 
hloubětínská škola. Před 5 lety bylo předchozím 
vedením radnice rozhodnuto o demolici chátrajících 
domů a výstavbě nového komunitního centra
jsme tedy k přepracování projektu a začali jsme 
mapováním potřeb obyvatel. Tak byl vytvořen nový 
stavební program k
Původní návrh komunitní centra z r 2009 byl 
předimenzovaný, městská část v té době neměla žádné 
kulturní zařízení ani komunitní centrum.

 Jsem příznivce spíše menších lokálních center, 
kam lidé mohou dojít za kulturou pěšky. Přistoupili 
jsme tedy k přepracování projektu a začali jsme 
mapováním potřeb obyvatel. Tak byl vytvořen nový 
stavební program k této soutěži.

 Záměrem je vybudovat společenské zázemí 
celé lokality, kde by vznikl prostor pro setkávání 
komunitních skupin, včetně kavárny a menšího 
společenského sálu. Součástí centra by měl být i 
prostor pro spolupráci městské části s veřejností 
a prostor pro pořádání slavnostních příležitostí a 
svateb.

 Naším cílem je postavit levný dům s nízkými 
provozními náklady, kam místní lidé budou moci přijít 
a vytvořit si v něm svůj vlastní program. Městská část 
by měla infrastrukturu budovat a spravovat, nikoliv ji 
provozovat. Náplň by měla být tvořena místními lidmi 
pro ně navzájem.
Komunitní centrum má být objekt, který využije 
potenciál krásného kostela a zahrad. Židovská obec, 
jež zahrady vlastní, i stávající nájemce GynCentrum, 
poskytnou zahrady do pronájmu, pokud je městská část 
zkultivuje a zpřístupní veřejnosti. Zahrady původně 
patřily k zámečku a v jejich svahu bývalo letní 
divadlo. Místo bylo kulturním středem Hloubětína. 
Dnes je to jen velká plocha neudržované zeleně, 
kterou bychom mohli skrze komunitní centrum postupně 
kultivovat.

 Hloubětín potřebuje svoje vlastní centrum 
kultury a tuto roli má hrát komunitní centrum. Oblast 
pak bude mít své srdce reflektující potřeby místa - 
srdce Hloubětína.

starosta městské části Praha 14 Radek Vondra Bc.

 Pozemek pro komunitní centrum poskytuje samotná 
městská část. Jedná se o parcelu, která historicky patřila 
ke kostelu, resp. ke křížovnickému panství. Roku 1862 zde 
křížovníci postavili svépomocí budovu školy.

 Parcela se nachází v nejstarším jádru zástavby 
Hloubětína, v bezprostředním sousedství kostela sv. 
Jiří. Více či méně kopíruje linii ulice Hloubětínská 
ústící přímo na náměstí, které kvůli ne vždy citlivé 
moderní výstavbě ztratilo na svém významu a dnes 
slouží jen jako parkoviště.

  Křížovnický dvůr je v obci důležitým 
historickým, ale také urbanistickým prvkem. Vytváří 
výraznou linii přímo naproti řešenému území. 

(Je k úvaze, zda se vedení městské části nemělo zamyslet nad využitím 

tohoto objektu pro komunitní činnosti.)

 
 Soutěžní zadání se nevztahuje pouze na stavební 
parcelu, jejímž vlastníkem je městská část, ale 
rozšiřuje zadání o část zahrady náležející sousednímu 
zámečku. Nacházíme se tedy v kontextu menšího areálu, 
který je nutné řešit komplexně. V rámci zadání jedné 
parcely se nemůžeme spokojit pouze s navržením objektu 
bez nastínění koncepce celého areálu, i návaznosti na 
celkový chod okolí (parkování, zpřístupnění zahrad, 
propojení jednotlivých částí území).

 Současný Hloubětín se historicky i v běžném povědomí dělí na „Starý“ a „Nový“, 
přičemž jsou tyto dvě části od sebe fyzicky odděleny rušnou Poděbradskou ulicí. 
Oblast „Starého Hloubětína“, o kterém existují zmínky již ve 13. století, se více 
méně rozkládá od Poděbradské ulice směrem na jih a jeho významnými dominantami jsou 
kostel sv. Jiří, křížovnický statek a původní domky v ulici V Chaloupkách, v jejichž 
blízkosti se dříve nacházelo i zdejší centrum dění. Dnes je nejfrekventovanějším 
místem okolí metra, které je Poděbradskou ulicí rozděleno na dvě části Vetiškovo 
náměstí a okolí Havany, která již spadá do panelové zástavby, jež se začala stavět na 
počátku šedesátých let 20. století. 

 Dnešní Hloubětín je pozoruhodnou koláží různých architektonických směrů a stejně 
tak rozmanitý je i zdejší komunitně aktivizovaný život, který je do značné míry těmito 
fyzickými determinanty utvářen. Na základě této vnitřní rozmanitosti bývá Hloubětín 
často označován jako „vesnice ve městě“, což se zřetelně ukazuje na podobě zdejšího 
komunitního života. 
 
 V tomto mikroregionu se na jednu stranu lze setkat s rozvinutými a 
přetrvávajícími starousedlickými sousedskými vztahy, které jako „ostrůvky“ vyčnívají 
ze záplavy anonymity městského, sídlištního života, se kterým se pojí i sociální a 
ekonomická marginalizace, jež představuje zásadní problém v této lokalitě. Všeobecně 
lze vyvodit, že komunitně aktivizované chování se odvíjí kolem starousedlických 
skupin, zatímco nově přistěhovalí zůstávají často v určité sociální izolaci, ale 
existuje i mnoho výjimek. 

vývoj zástavby: 1842, 1953, 2014
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Křížovnický dvůr

kostel sv. Jiří

poliklinika

bazén

TJ Slavoj

obytný komplex Kejřův mlýn

náměstí Starého Hloubětína

nákupní centrum, knihovna

zastávka metra Hloubětín

areál škol

Gyn Centrum

autoopravny, pneuservisy

sídliště Hloubětín

řeka Rokytka (cyklostezka)

křížení ulic Průmyslová a 
Poděbradská

současná situace M 1:1000charakter  okolní zástavby
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Parcela se nachází v kontextu výrazných historických staveb - kostela 
sv. Jiří, neorenesančního zámečku a křížovnického statku. Budovy 

tvořily střed Hloubětína a dnes znovu nabývají na důležitosti v rámci 
městské části

2. DEFINOVÁNÍ HMOTY1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 3. ODSTUP OD HŘBITOVNÍ ZDI 4.ROZPAD NA DVĚ ČÁSTI 5. PARKET 6. PRŮJEZD

Sjednocuje obě části v jeden stavební celeks jasně čitelným vstupem.Podporuji linii cesty zakončené branou na hřbitov, vytvářím protiváhu 
velkému areálu křížovnického dvora přímo přes ulici se zachováním 

výškové úrovně okolní zástavby.

Umožňuji prostup ULICE - ZAHRADA - (CYKLOSTEZKA). V programu vnímám dvě různé části - KNIHOVNU a KOMUNITNÍ CENTRUM. Vytváří prostor společný oběma částem programu, prochází domem a 
navazuje na sál v zahradě.
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KNIHOVNA

ŠATNA BIBLIOBOX KAVÁRNA TECHNICKÉ ZÁZEMÍTOALETY

KANCELÁŘ KC MALÁ KLUBOVNA VELKÁ KLUBOVNA S KUCHYŇKOU

PRŮJEZD
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FUNKČNÍ SCHÉMA

H55



STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY

OBAL Z PERFOROVANÉHO PLECHU

STŘECHA SÁLU 

KONSTRUKCE STŘECHY

SCHODIŠTĚ pro kavárnu, klubovny a sál

SCHODIŠTĚ pro knihovnu

VÝTAH propojující všechna podlaží

PRŮJEZD

2.NP - klubovny, kanceláře 
a 2.patro knihovny

1.NP - kavárna, knihovna a sál

1.PP - technické a sociální zázemí KC

PARKET PRŮJEZD OTEVŘENÁ PATRA

KNIHOVNA KANCELÁŘE KAVÁRNA

KLUBOVNY SÁL KAVÁRNA + FOYER + SÁL (+ PARKET)

(maximální využití kapacity KC)
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KONSTRUKČNÍ 

SCHÉMA,

HLAVNÍ PRVKY A 

POHLED VÝCHODNÍ
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POHLED ZÁPADNÍ 

A JIŽNÍ

M 1:100
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2.1 chodba / posezení pro uživatele kluboven

2.2 velká klubovna s kuchyňskou linkou

2.3 malá klubovna

2.4 kancelář komunitního centra

2.5 kancelář knihovny

2.6 knihovna  

0.1 foyer

0.2 sklad nábytku

0.3 WC vozíčkáři

0.4 WC páni

0.5 WC dámy

0.6 WC zaměstnanci

0.7 šatna - uzamykatelné boxy

0.8 kotelna

0.9 vzduchotechnika

0.10 technické zázemí

0.11 sklad komunitního centra
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PŮDORYS 2.NP, 

1.PP A 1.NP

M 1:100
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1.1 vtup do kavárny / foyer

1.2 kavárna

1.3 zázemí kavárny

1.4 multifunkční sál

1.5 zádveří knihovny

1.6 knihovna 
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1,4
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ŘEZ A-A
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±0,000

-0,900
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ŘEZ B-B
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+10,000

+9,150

+5,250

+3,200

±0,000

-0,900

-3,200

-4,100
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ŘEZ C-C
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+10,000

+5,250

+3,200

±0,000

-3,200

-4,100
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ŘEZ D-D
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+10,000

+5,250

+3,200

±0,000

+3,600

+5,300

-3,200

-0,900

-4,100
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ocelový profil

kotva

desky z perforovaného plechu

drážka ke kotvení obkladu

fasádní prvek s dvojitým zasklením

detail uložení předfasády, M 1:5
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