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Tomáš si dal za úkol hledání vhodného místa pro novou radnici Prahy 10 a tímto i nového centra 

této městské části,  které ji v současnosti chybí. Analýzami dospěl ke dvěma místům z nichž si 

nakonec vybral areál Koh-I-Noor. Je jistě otázkou, zda umístění objektu u hranic obvodu pomůže 

vytvořit  funkční  centrum  celé  městské  části.  Návaznost  na  historickou  zástavbu  Vršovic 

a na potenciální plochy výstavby na jihu jsou ale dostatečně silnými argumenty pro tuto volbu.

Ze  samotného  areálu  jsou  zachovávány  některé  budovy  a  společně  s  novostavbami  tvoří 

administrativní komplex radnice. Bohužel postrádám u návrhu větší práci s veřejným prostorem, 

který by u takového typu objektu měl být jednou z podstatných složek. Hlavní vstup z rušné ulice 

Vršovická by jistě mohl  vést  přes velkorysejší  nástupní  prostor.  K náměstí  /  parku Svatopluka 

Čecha se objekt úplně otáčí zády a dům se dle mého nenapojuje na okolní organismus města. 

Výrazný prostor s komínem není plně využit vzhledem k tomu, že do něj ústí pouze vedlejší vstupy 

do budovy. Výtvarně zajímavé atrium, které navazuje na velkorysou vstupní halu, bude mít také 

problematické využití. Budou jej užívat pouze kouřící úředníci? Nebo bude i pro někoho jiného? 

U objektu radnice bych očekával také silnější architektonické gesto. Budova působí snad až příliš 

prozaicky - administrativně a nevím, zda by byla schopna přitahovat a vytvářet kolem sebe patřičný 

„život“, který do centra čtvrti patří.

Přes výše uvedené výtky je sympatická snaha o hledání a využití stávajícího areálu pro veřejnou 

stavbu. I uměřenost a absence laciných gest, se kterou je řešen výraz budovy, je svým způsobem 

vlastně příjemná. Kvalitně zpracované portfolio nám dává dobrou představu o vzhledu projektu.
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