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ÚVOD A KONTEXT 

MÍSTA

01

 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

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI HLOUBĚTÍNA KOMUNITNÍ CENTRUM POZEMEK
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zastávka metra Hloubětín

Křížovnický dvůr

kostel sv. Jiří

poliklinika

bazén

TJ Slavoj

obytný komplex Kejřův mlýn

náměstí Starého Hloubětína

nákupní centrum, knihovna

areál škol

Gyn Centrum

autoopravny, pneuservisy

sídliště Hloubětín

řeka Rokytka (cyklostezka)

křížení ulic Průmyslová a 
Poděbradská



1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

stavba KC H55
- p.č. 68/1; 68/2; 69 (k. ú. Hloubětín)
řešené území
- pozemek p.č. 2499/17 (předprostor KC)
- část pozemku p.č. 2499/1 (předprostor KC) - část pozemku p.č. 7/1 
(zámecké zahrady)

1.1. Popis řešeného území

Pozemek pro stavbu komunitního centra leží při západní straně ul-
ice Hloubětínská a na západ na něj navazují zámecké zahrady (nyní v 
pronájmu GynCentra). Na jihu je poze- mek vymezen ohradní zdí kostela 
sv. Jiří a na severu na něj plynule navazuje historická zástavba 
patrových rodinných domů Starého Hloubětína.
Pozemek předprostoru komunitního cen- tra je trojúhelníkového tvaru 
zužujícího se směrem na sever, který vytváří přirozený nástupní 
prostor z Hloubětínské ulice.
Pozemek zámeckých zahrad sahá od samot- ného objektu zámku až po 
hranu údolí podél ulice Průmyslová. V rámci návrhu nového ko- munit-
ního centra bude řešena pouze jeho část těsně přiléhající k pozemku 
na stavbu komunitního centra.

1.2 Současný stav řešeného pozemku

Do roku 2010 stála na pozemku částečně podsklepená budova se sedlo-
vou střechou (sloužící v přízemí jako klubovna, v patře uby- tovna) 
a jednopatrový nepodsklepený objekt se sedlovou střechou užíván 
pro bydlení. Oba tyto objekty byly ze statických důvodů zbourány. 
V současnosti je na místě stavby nerovný neupravený terén (v části 
stavební jáma po odstranění sklepení původního ob- jektu).

2. ZADÁNÍ

2.1. Zadání úprav veřejných prostor/okolí KC

Předprostor východně od novostavby ko- munitního centra bude up-
raven jako veřejné prostranství doplněné městským mobiliářem. 
Nezbytný počet parkovacích stání pro potřeby KC bude navržen u 
objek- tu Křižovnického dvora na pozemku parc. č. 2499/18 re-
konstrukcí stávající plochy (není součástí rozpočtu).

Součástí návrhu bude řešení zahrady přiléhající k pozemkům KC. Zah-
rada je ma- jetkem židovské obce a v současnosti ji má v dlouhodobém 
pronájmu soukromá klinika GynCentrum. MČ se s GynCentrem dohodla 
na pronájmu zahrady pro KC. Zahrada bude sloužit jako pobytová a 
rekreační plocha a bude s objektem KC úzce provázána. Pod- mínkou 
je vymezení parkovacích míst pro zaměstnance o kapacitě 25 míst po 
obvodu budovy na pozemku 7/3, k. ú. Hloubětín a dopravní napojení 
parkoviště na komunikaci Hloubětínská přes pozemek KC. Toto napo- 
jení bude sloužit také pro zásobování Gyn- Centra a pro údržbu 
zahrad. Dopravní plochy nesmí narušit pobytový charakter zahrady.

2.2. Zadání Komunitního centra

Řešený pozemek se nachází přímo v historickém jádru obce a návrh 
nového objektu by měl plně respektovat tradiční uspořádání vesnické 
struktury. V území historického jádra je stanovena jednotná výšková 
regulace maximálně 2 nadzemní podlaží a sedlová střecha s možností 
využití podkroví.

Komunitní centrum s celoročním provozem bude sloužit především k 
lokálním komunitním aktivitám. 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.

Kavárna stejně jako komunitní centrum bude v provozu celoročně, fun-
gující jak pro návštěvníky komunitního centra, tak i pro veřejnost. 
Ke kavárně bude přidružen i menší prostor pro dětský koutek. Prostor 
kavárny může být příležitostně využit i jako co-workingové centrum 
pro pracující matky a podobné aktivity.

Víceúčelový sál s přilehlými prostory je vzdušný prostor pouze se 
sezónním provozem (jaro- podzim). Předpokládá se ne trvale vytápěný 
zastřešený prostor s možností úplného nebo částečného uzavření/
otevření fasády a jeho propojení směrem do exteriéru. Víceúčelový 
sál poslouží primárně k neformálnímu setkávání občanů, konání 
společenských akcí (svatby, oslavy, oficiální obřady, plesy, atd.) a 
pořádání kulturních a volnočasových aktivit (besedy, výstavy, kurzy, 
pohádky pro děti). Nabídne přímé propojení s přilehlou zahradou. 
Návrh řešení víceúčelového sálu by měl umožnit krátkodobé vytopení 
objektu i v zimním období. V případě potřeby by mělo být umožněno 
propojení sálu s kavárnou.

Pobočka městské knihovny, přesunutá ze stávající lokace u stanice 
metra Hloubětín, nabízející základní výpůjční a informační služby, 
pořádání vzdělávacích, kulturních akcí a pořadů cílených na různé 
věkové i sociální skupiny. Knihovna by měla mít komunitní roli - kni-
hovna jako místo občanského a mezigeneračního setkávání.
Celý objekt musí být bezbariérově přístupný. Součástí návrhu KC je i 
řešení přilehlých veřejných prostor – prostranství před objektem KC 
při Hloubětínské ulici a plochy zeleně – budoucí zahrady KC.

3. STAVEBNÍ PROGRAM KC

3.1. KAVÁRNA KC
= multifunkční prostor sloužící současně jako foyer, informační 
centrum, recepce KC, výstavní prostory, parkování kočárků
- kapacita cca 50 hostů, dětský koutek
- zázemí, kuchyně (nápoje, příprava studené kuchyně), sklad pro 
kavárnu
- možnost venkovního / sezónního posezení
(sociální zázemí pro veřejnost - WC, přebalovací pult, šatna v 
rámci společného zázemí KC)

3.2. POBOČKA MěSTSKÉ KNiHOVNY
- bezbariérová, s předpokládanou celkovou velikostí knihovního 
fondu 12.000 svazků
- volný výběr (kapacita regálů 10 tis. svazků, 2 tis. vypůjčených)
- 2 obslužná místa (pracovní místa pro personál) samostatná, popř. 
v rámci 1 výpůjčního pultu
- internet - 4 místa k sezení rozmístěno různě v prostoru
- PC s katalogem - 1 místo k sezení
- měkké a tvrdé sezení - min. 10 míst rozmístěno různě v prostoru
- kancelář zaměstnanců pobočky (cca 20m2)
- vstup pro zásobování knihovny
- bibliobox nebo vhoz na vrácení knih
(šatna pro veřejnost a hygienické zázemí v rámci společného zázemí) 

3.3. KLUBOVNY PRO KOMUNiTY
- 1 velká klubovna s možností rozdělení na 2 menší (2 x 25 m2)
- 1 malá klubovna (25 m2) - kancelář (cca 15 m2)
(sociální zázemí pro veřejnost v rámci společného zázemí KC 
- WC, přebalovací pult, čajová kuchyňka, parkování kočárků)

3.4. MULTiFUNKČNÍ VÍCEÚČELOVÝ SPOLEČENSKÝ KULTURNÍ SÁL (divadlo, 
svatby, plesy)
- multifunkční krytý prostor, kapacita cca 100 sedících (zastřešený 
prostor s možností úplného nebo částečného uzavření / otevření 
fasády)
(technické zázemí - ozvučení, vytápění, odvětrání, osvětlení a 
sklad (nábytku) a zázemí pro catering v rámci společného zázemí pro 
KC)
(sociální zázemí pro veřejnost - WC a šatna v rámci společného 
zázemí KC)

3.5.SPOLEČNÉ SOCiÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTěVNÍKY A ZAMěSTNANCE KC
- šatna KC (využití při akcích v sále), parkování pro kočárky
- WC (včetně přebalovacího pultu) pro veřejnost
- čajová kuchyňka pro veřejnost u kluboven
- zázemí pro zaměstnance (WC a čajová kuchyňka, zázemí pro catering 
na akce) sdí- lené pro všechny části KC (1.- 4.)

3.6. TECHNiCKÉ ZÁZEMÍ KC
- technické zázemí (ozvučení, vytápění, odvětrání, osvětlení), 
úklid, sklad (uskladnění nábytku)

3.7. VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED KC
-úprava prostranství podél Hloubětínské ulice navazující na parter 
KC
 
3.8. ZAHRADA KC
- revitalizování ploch zeleně a zpřístupnění pro veřejnost (parkové 
úpravy, městský sad, komunitní zahrada), vjezd přes parcelu KC pro 
potřeby údržby zahrady a parkování GynCentra

3.9.PARKOVÁNÍ
- 20 parkovacích míst u objektu Křížovnického dvora na parcele č. 
2499/18, nezbytná rekonstrukce povrchu (dočasné řešení, finální po-
doba teprve v souvislosti s budoucí rekonstrukcí samotného objektu 
dvora)
- 25 parkovacích míst pro zaměstnance Gyn- Centra po obvodu budovy na 
pozemku 7/3, k. ú. Hloubětín a dopravní napojení z ulice Hloubětínské 
přes pozemek KC. Toto napojení muže sloužit také pro zásobování 
GynCentra a pro údržbu zahrad. Dopravní plochy nesmí narušit po-
bytový charakter zahrady. Parkovaní pro zaměstnance Gyn- centra 
není součástí investice města, ale výhradně provozovatele Gyncentra.
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1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

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

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). 

2. DEFINOVÁNÍ HMOTY 3. ODSTUP OD HŘBITOVNÍ ZDI



4.ROZPAD NA DVĚ ČÁSTI 5. PARKET 6. PRŮJEZD

01
7

VÝVOJOVÉ SCHÉMA

10

V programu vnímám dvě různé části - KNIHOVNU a KOMUNITNÍ 
CENTRUM. 

Vytváří prostor společný oběma částem programu, prochází domem 
a navazuje na sál v zahradě.

Sjednocuje obě části v jeden stavební celeks jasně čitelným 
vstupem.
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ZÁKLADNÍ

FUNKČNÍ PRVKY
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PARKET PRŮJEZD OTEVŘENÁ PATRA



KNIHOVNA KANCELÁŘE KAVÁRNA
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FUNKCE
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KLUBOVNY SÁL KAVÁRNA + FOYER + SÁL (+ PARKET)

(maximální využití kapacity KC)
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FUNKCE,

KONFIGURACE
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FUNKČNÍ SCHÉMA
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KNIHOVNA

PRŮJEZD

ŠATNA BIBLIOBOX KAVÁRNA TECHNICKÉ ZÁZEMÍTOALETY

KANCELÁŘ KC MALÁ KLUBOVNA VELKÁ KLUBOVNA S KUCHYŇKOU
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PŮDORYS 1.PP
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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

 

0.1

0.40.3 0.8

0.5 0.11 0.10 0.9

0.7

0.2
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PŮDORYS 1.NP
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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 

1.6

1.5 1.1

1.2

1,3

1,4
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PŮDORYS 2.NP
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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  

2.1

2.22.32.4

2.5

2.7
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KONSTRUKČNÍ

SCHÉMA
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OBAL Z PERFOROVANÉHO PLECHU

STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY

KONSTRUKCE STŘECHY

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

1.NP - kavárna, knihovna a sál

1.PP - technické a sociální zázemí KC

STŘECHA SÁLU 

SCHODIŠTĚ pro kavárnu, klubovny a sál

SCHODIŠTĚ pro knihovnu

VÝTAH propojující všechna podlaží

PRŮJEZD
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ŘEZ A-A
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+10,000

+3,200

±0,000

-0,900

-3,200

-4,100
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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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řez územím

POHLED VÝCHODNÍ
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POHLED VÝCHODNÍ

M 1:100
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POHLED JIŽNÍ
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POHLED JIŽNÍ

M 1:100
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řez územím

POHLED ZÁPADNÍ
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POHLED ZÁPADNÍ

M 1:100
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NOČNÍ

V I Z U A L I Z A C E 

EXTERIÉRU
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PRŮVODNÍ 

ZPRÁVA

34ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Návrh komunitního centra H55 v Praze - Hloubětíně v zásadách 
veřejné architektonické soutěže vypsané městskou částí Praha 14 v 
únoru roku 2014, s možností odklonu od vypsaných podmínek po dohodě 
s vedoucím práce.

URBANISMUS A ŠIRŠÍ VZTAHY

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 i urbanistickým 
prvkem. Vytváří výraznou linii přímo naproti řešenému území. 
 
Soutěž 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. Nemůžeme se spokojit pouze s 
navržením objektu bez nastínění koncepce celého areálu a jeho 
návaznosti na okolí (parkování, zpřístupnění zahrad, propojení 
jednotlivých částí území).

IDEOVÉ ŘEŠENÍ

Místo, v samém středu obce, kam se znovu navrací energie. 
Dům, který nabízí návštěvníkům co nejširší spektrum možností 
využití a reaguje na měnící se potřeby jeho uživatelů. Prostor, 
který je spojujícím prvkem pro jednotlivé skupiny a měl by stát u 
zrodu dalších, vznikajících díky “společné střeše”.

ŘEŠENÍ AREÁLU

Území se nachází na pomezí zástavby menších stavení a velkorysých, 
historicky důležitých staveb, obklopených parkem. Tento charakter 
se promítá i do vlastního řešení areálu. Návrh počítá se 
sjednocením celého parku namísto současného trendu “ukrajování” 
jeho částí pro různé účely. Zároveň však zohledňuje návaznost na 
typický charakter okolních parcel: dům s fasádou do ulice + zahrada 
se záhonky, ovocnými stromy a menšími přístavky.

Návrh počítá ze zachováním několika ovocných stromů v zahradě a s 
vybudováním záhonků a skleníku u zdi společné se sousedním rodinným 
domem. Dále je do zahrady umístěno několik laviček podél mlatových 
cestiček, navržených s ohledem na stávající zeleň. V rámci 
koncepce propojení komunitní zahrady se zbytkem parku jsou v návrhu 
odstraněny zbytky plotu s betonovou podezdívkou.

Pod ostrohem, jehož hranici dotváří kamenná zeď definující park, 
vede údolím řeky Rokytky cesta propojující Hloubětín s částí 
kolem Kejřova Mlýna. V této oblasti dochází k výrazné developerské 
činnosti a výstavbě bytových domů. Díky přímé návaznosti a 
přírodnímu kontextu této spojky dochází k přílivu nových aktivních 
obyvatel do části starého Hloubětína. Návrh počítá s obnovením 
branky v parkové zdi, která dříve pravděpodobně fungovala právě pro 
účely spojení obou území.

Se zdí, která definuje areál parku, souvisí další důležitý faktor 
řešeného území - hluk z Průmyslové ulice. Na parcele je zvuk mnoha 
projíždějících aut relativně silný i přes to, že ji od čtyřproudé 
komunikace dělí hustě zalesněný sráz. Alespoň k mírnému zlepšení by 
vedlo dostavění kamenné zdi po celém obvodu. V severo-západní části 
je totiž zeď nahrazena plotem s menšími hlukovou odolností.

Podle soutěžního programu je potřeba vyhradit část parku vjezdu 
a parkování aut. V rámci koncepce “neokrajování” parku navrhuji 
využít ozubu hřbitovní zdi, navazující přímo na vjezd do areálu. 
Materiálově se nejedná o plochy s vlastnostmi běžné komunikace, 
ale vzhledem k občasnému charakteru využití počítá návrh se 
zatravňovací dlažbou, která nenaruší celistvost zahrady/parku.

OBJEMOVÉ ŘEŠENÍ

Dům je tvořen elementárním objemem o rozměrech 33,5 x 11,5m
se sedlovou střechou se sklonem 40°, výrazně nepřevyšující okolní 
zástavbu.

Linie uliční fasády je narušena přibližně v polovině délky 
“průjezdem”. Průjezd je jistou stylizací caharkteru venkovské 
zástavby, zároveň je ale čistě funkčním prvkem. Účelně řeší problém 
vchodů do různých institucí z jediného místa, stává se ohniskem 
domu. Navíc je díky němu umožněno návštěvníkovi vstupovat do 
jednotlivých provozů z jedné výškové úrovně.

Před vchodem se vytváří malé prostranství, záliv na cestě ke 
hřbitovní bráně. Pokud se návštěvník nechá pozvat a vstoupí 
po dřevěném parketu do průjezdu  a dále, ocitne se v zahradě 
komunitního centra, kde se parket rozlije do větší šíře a přímo 
naváže jako terasa na kavárnu a zahradní sál. 

Víceúčelový sál tvoří druhou část kompozice návrhu. Narozdíl od 
hlavního objemu působí lehkým dojmem zahradního altánu. Toho je 
docíleno jak umístěním do zahrady, tak i odlišným materiálovým 
provedením. Je tvořen dřevěnou konstrukcí  o rozměrech 13,9 x 9,6m, 
které jsou odvozeny od dimenzí hlavního objemu, na který přímo 
navazuje.

Jak již bylo zmíněno výše, parcela se nachází na svažitém terénu. 
Výškový rozdíl po délce území činí necelé 3 metry. To umožňuje  
objekt doplnit o podzemní podlaží s veškerým technickým a sociálním 
zázemím.

PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

1.PP tvoří technické a hygienické zázemí objektu. Jeho objem 
nekopíruje celou stopu hlavní budovy, zajišťuje však samostatný 
přístup uživatelům ze všech provozů. Do podzemního podlaží ústí 
dvě schodiště (z knihovny a z foyer komunitního centra) a výtah, 
který se v tomto podlaží otevírá do dvou stran - pro návštěvníky do 
společného prostoru před toaletami a pro správce centra se otevře i 
do druhého směru - přímo do skladu nábytku.
 
Za schodištěm z knihovny je umístěna nika s uzamykatelnými boxy, 
která slouží jako šatna pro jednotlivce i skupiny návštěvníků akcí 
pořádaných knihovnou. Za šatnou je možno pomocí posuvných dveří 
oddělit průchod do knihovny v případě, že se uzavře dříve než 
komunitní centrum. Zamezí se tak volnému průchodu návštěvníků skrz 
podzemní patro.

Sociální zázemí
Nachází se zde oddělené toalety pro dámy, pány, zaměstnance a pro 
osoby s omezenou pohyblivostí. V rámci dámských toalet je umístěn 
prostor pro s přebalovacím pultem a kojícím koutkem.

Technické zázemí
V pozdemí je soustředěna veškerá technická obslužnost objektu. 
Nachází se zde místnost pro vzduchotechniku, kotelna, sklad pro 
klubovny, sklad sezónního nábytku a nábytku pro využití při 
různých konfiguracích víceúčelového sálu. Tento sklad je přístupný 
z nadzemních podlaží přímo výtahem a tak je zajištěna pohodlnost 
transportu.

V 1.NP je snaha o zachování co největší půdorysné jednoduchosti 
a zároveň o definování různých atmosfér za pomoci prostorů 
procházejících přes dvě podlaží. 

Dům je v tomto podlaží striktně rozdělen na dvě části. Z průchodu 
se vchází buď do knihovny nebo do foyer komunitního centra. Obě 
části využívají celou šířku objemu. Prostor je v obou případech 
narušen pouze středovým “ostrovem” s přilehlým schodištěm. V 
případě knihovny jde o výpůjční pult, v případě komunitního centra 
je tento objem využit pro zázemí kavárny s barem.
Schodiště prochází kolem nosné betonové stěny tvořící “ostrovy” 
v prostoru. Z této úrovně se můžeme vydat buď stoupajícím ramenem 
do vyššího patra nebo využijeme rameno k sestupu k sociálním 
zařízením.

Sál se otevírá do zahrady v úrovni 1.NP a po celé své délce 
je lemován dřevěným parketem. Vstup do něj je možný přes foyer 
komunitního centra nebo přímo ze zahrady. Hlavní myšlenkou návrhu 
je princip růstu a různé konfigurace s ohledem na konkrétní 
charakter a obsazenost události. Se sálem sousedí foyer, díky 
kterému se zvětšuje užitná plocha sálu. Odtud ústí schodiště k 
toaletám v podzemním podlaží. Foyer je přímo spojeno s kavárnou, 
která může znovu zvětšit prostor sálu a zároveň může sloužit jako 
zázemí pro catering při konání větších akcí (např. svatba).

Objemem 2.NP prochází zmiňované prostory přes dvě patra, na 
jejichž hraně jsou umístěna schodiště. Má tedy poloviční užitnou 
plochu. 

Na straně komunitního centra jsou v 2.NP umístěny klubovny a 
kancelář. Klubovny jsou navrženy podle programu. Velká, 43m2 
(s kuchyňkou a možností přepažení na dvě části) a malá klubovna 
o ploše 20m2.Kancelář komunitního centra se nachází přímo nad 
průjezdem v centru celého objektu. Na ochozu kolem kluboven je 
umístěno posezení pro čekající na kroužek nebo eventuelní rozšíření 
kavárny.

Na opačné straně je druhé patro pokračováním prostoru knihovny. 
Je zde umístěno více míst k posezení a to zejména kolem prosklené 
stěny obrácené do zahrady. Z tohoto prostoru vedou dveře do 
kanceláře zaměstnanců knihovny, která se nachází nad průjezdem 
(stejně jako druhá kancelář).
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35 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Návrh je tvořen dvěma samostatnými konstrukčně rozdílnými hmotami 
s velkou mírou propojení. Objekty se nacházejí na jedné výškové 
úrovni, která je definovaná dřevěným parketem “obtékajícím” všechny 
části návrhu.

Hlavní budova je navržena z monolitického železobetonu s použitím 
odlehčených stropních desek typu cobiax, sloupků z ocelových 
profilů  a střechy z lepených vazníků.
Konstrukce je navržena v modulu 1200mm. Tento rastr se projevuje 
ve všech vrstvách návrhu, od nosné konstrukce budovy až po díly 
předfasády z perforovaného plechu.

Lepené vazníky tvoří profil sedlové střechy o sklonu 40° v 
rozestupech 3 nebo 4 moduly (tj. 3600mm nebo 4800mm). Jsou napojeny 
na pozednici umístěnou na nosných železobetonových stěnách nebo na 
ocelových sloupcích v prosklených částech.

Krokve jsou umístěny rovnoběžně s okapovou římsou, vložené mezi 
hlavní vazníky. Dále následuje standartní skladba střechy s 
krytinou z válcovaného plechu. Po 1200mm jsou na střeše umístěny 
kotvy pro položení předfasády z perforovaného plechu. Odvod 
dešťové vody je zajištěn okapem o šířce 330mm skrytým za plechovou 
předfasádou.

Obvodové stěny budovy jsou tvořeny vyztuženým betonem o tloušťce 
200mm a jsou tepelně izolovány 200mm vrstvou desek z minerální 
vaty. V interiéru je povrch upraven jako pohledový beton, v 
exteriéru je povrch opatřen omítkou. Stejně jako na střeše jsou 
i na fasádě v rastru 1200mm umístěny kotvy pro fixaci desek z 
perforovaného plechu.
Části obvodových stěn tvoří prosklené plochy, které jsou dělené 
sloupky z ocelových profilů o průřezu 300x100mm, opět v modulu 
1200mm. Pro zasklení je použit systém Curtain Wall od firmy 
Reynaers.

Stropní desky z železo-betonu o tloušťce 450 mm (tj. 1/25 rozpětí 
kce) jsou vylehčeny systémem Cobiax. Tím je zajištěn hladký podhled  
v interiéru.

Spodní stavba je tvořena obdobně jako obvodové stěny s přidáním 
hydroizolační vrstvy. Železo-betonové základy jsou navrženy jako 
pasy pod nosnými konstrukcemi, zvlášť jsou založena schodiště a 
komín. 

Sál je řešen jako dřevěná sloupková konstrukce se střechou z 
příhradových vazníků. Sloupky mají čtvercový průřez o straně 160mm 
a jsou od sebe osově vzdáleny 2400mm. Část do zahrady je cele 
prosklená se dvěma otevíravými moduly, plné části konstrukce jsou 
mezi sloupky vyplněny minerální vatou a zaklopeny OSB deskami. V 
interiéru následuje deska ze sádrokartonu, na exteriérové straně 
je navíc přidaná vrstva z dřevoštěpky s vlastnostmi akustické i 
tepelné izolace. Fasáda je pak celoplošně pobitá prkny. 
Střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, na které jsou 
uloženy 200mm silné izolačně - nosné desky typu Kingspan.

PŘEDFASÁDA je tvořena pláty z perforovaného 
eloxovaného hliníku. Tloušťka plechu je 
3mm a percentuelní poměr otvorů k ploše 
odpovídá 70%, což zajišťuje dostatečnou 
světelnou propustnost se zajištěním ochrany 
proti přímému slunečnímu záření. 
Úskalím úpravy plechu eloxováním je 
nemožnost ovlivnit stoprocentně odstín 
výsledného povrchu jednotlivých dílů. Návrh 
s touto mírou nahodilosti počítá a dělá z 
ní přednost.

Kotvení systému předfasády je zajištěno 
kotvami uloženými ve sloupcích nosného 
systému domu v modulu 1200mm.

1
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ocelový profil

kotva

desky z perforovaného plechu

drážka ke kotvení obkladu

fasádní prvek s dvojitým zasklením

detail uložení předfasády, M 1:2
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