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Jako zadání jsme záměrně vybrali čtvrť a místo o kterém si myslíme, že je podceňované. Má potenciál a je 

atraktivní.  

Prvním úspěšnou úvahou autorky je přesná analýza pro koho by území mohlo být atraktivní, přesněji řečeno – 

kdo by jej mohl iniciovat. Mladí lidé, startovní bydlení. Klíčové je myslím slovo iniciovat. 

Druhou úspěšnou úvahou je čím takovou strukturu doplnit. Hanka už u nás absolvovala semestr, kde jsme řešili 

Karlín a přišli shodou okolností na podobný problém. Totiž: z postindustrielních čtvrtí je jejich neurvalou 

gentrifikací spolu s původními obyvateli vytlačována kromě genia-loci i jedna potřebná služba: dílny. Zní to 

naivně, samozřejmě. Zapřemýšlejte. Kde si necháte přezout pneumatiky, svařit polici? Už to není potřeba? Je. 

Stejně tak jako se v zahraničí s předstihem začala stavět nákupní centra, jsou nyní uměle budována centra, 

která jsou zónou pronajímatelných prostor nabízejících malé služby. Švec. To je ten co šije boty. 

Syntézou obou úvah vytvořila Hanka program. Bydlení. Co nejméně určité, přátelsky neformální ... a především 

flexibilní – tedy v délce let s možností zvětšovat byty na tom samém půdorysu domů. Variabilitu půdorysů 

Hanka dokládá v návrhu. Dílny. Od frekventované ulice domy odděluje pronajímatelná hala, resp. haly – určené 

především na výše zmíněné služby, ateliery atd. Poloveřejný a polosoukromý prostor mezi domy je co nejméně 

formální a není dořečený – zcela v kontextu cílové skupiny. Alternativnost a kreativita jsou předpokládány. Za 

komunitní zahrádkou nebude potřeba dojíždět. 

Pozor, Hanka nenabízí pohádku o hodných mladých umělcích. Předkládá poměrně realistický a chladnokrevný 

způsob, jak iniciovat místo.  

Na čem to může ztroskotat? Hanka ukazuje v souladu s komplexitou návrhu perspektivy mírně nadsazené, 

záměrně nedořečené. Z hlediska architekta může být problém jediný: velké plechové domy budou pro české 

koupěschopné publikum moc. Bylo by potřeba je navrhnout s velkou péčí, přesně na hraně industriálu a 

semialternativního komfortu. Architektka by zde potřebovala v developerovi dobrého partnera. 

 

Hance navrhuji A. Gratuluji. Nebyl to snadný projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 3.února 2014 michal kuzemenský 

 


