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Návrh mešity a komunitního bydlení doplňu-
jící blokovou zástavbu v pražských Vršovicích. 
Cílem návrhu je vytvořit kulturně sociální 
prostor reprezentující náboženství islámu jako 
integrální součást dnešní Evropy. Smyslem 
řešení je hledání vhodné formy návrhu, která 
se stane součástí městského organismu. Na-
lezení funkce mešity jako dovršení a zároveň 
ukončení mého studia. Co je opravdovým 
smyslem tohoto světa. Co je čas. Co je prostor. 
Co je podstatou bytí. Co je život. Co je přítom-
nost. Kam směřuje naše společnost. Společnost 
bez hlubší víry. Společnost přeracionalizovaná 
a vše zdůvodňující. Je to správná cesta? Tyto 
otázky mě provázely od začátku mého magis-
terského studia, kdy se mi začal krystalizovat 
směr, kterým se ubírám v prostorové tvorbě. 
Hledání forem koncentrujících energii. Ar-
chitektura artikulovaná duchovním posláním. 
Poslání artikulované formováním tvarů a ob-
jemů. Mešitu jako těžiště muslimské společnosti 
integruji do nemuslimského prostředí. Reaguji 
tak na současný vývoj socio-demografického 
uspořádání. Tímto konfrontuji naši postkomu-
nistickou společnost s kulturou, jejíž obraz je 
mediálně deformovaný. Hlavní myšlenkou se 
pak stává uchopení vážnosti tohoto tématu a vy-
tvoření vlastního vztahu přímou interakcí naší 
společnosti se společností orientální. Podstatou 
projektu tedy není pouhá prvoplánová provok-
ace ve vztahu k současným politicko-sociálním 
událostem. Místo hledám v samotném jádru 
naší kultury, které pro mě představuje centrum 
Prahy. Hledám proluku, skulinu v zahuštěném 
městském organismu, který graduje Pražským 
hradem, srdcem naší společnosti. S pokorou, 
ale důležitostí. Se snahou správně vložit střep do 
mozaiky pražské identity, aniž by oslabila.

Na pomezí Vinohrad a Vršovic stykem ulic 
Moskevská, Kodaňská a Krymská se zformovala 
v minulosti proluka známá kdysi jako vršovický 
tržíček. Místo dnes často diskutované. Vršovická 
uskupení sousedů a místních obyvatel bojující 
za zachování dnešního charakteru místa v kon-
frontaci s developerskými monolitickými velko-
projekty. Místo, které je otevřeným ostrovem v 
kontextu okolní blokové zástavby. Na severním 

cípu zastavěný bytovým domem z konce 19. Sto-
letí. Tam se nachází vršovický trojúhelník. Svojí 
formou a jedinečností mi tato proluka připadá 
jako ideální místo pro umístění mešity. Nejen 
pro svou půvabnost, ale i současným komunit-
nímu způsobu života ve zdejší lokalitě.

Hlavní myšlenkou je dostavba dvou jižních cípů 
a tím dotvoření celého trojúhelníku. Tím vzni-
kají tři brány. Ze západní strany člověk vstupuje 
kaštanovým parkem, z tržíčku z jihu a ze západu 
z hlavní tepny ulice Moskevská. Na jihovýchod-
ní cíp umisťuji mešitu, která je tak ideálně ori-
entována směrem k Mekce. Třetím nárožím 
se stává bytový pavlačový dům. Ten potvrzuje 
charakter lokality. Mešita se tím pádem stává 
součástí okolní zástavby s jemnou hranicí 
tvořenou veřejným prostorem. Sama v sobě 
skrývá další hranici. Čistota prostoru modliteb-
ny je jasně oddělena od prostor sloužícího pro 
ekonomickou interakci s okolím. Mešita má 
dvě křídla. Jižní sloužící islámské nadaci jako 
komunitní zázemí pro tematické události. Sev-
erní je prostorem tří úrovní s jedním vstupem z 
ulice Moskevská, s druhým ze společného ote-
vřeného prostranství vznikající před mešitou. 
Mešita se uzavírá do sebe, aby zůstala místem 
intimním. Je však zároveň místem určeným pro 
veřejnost. Místem, kam může kdokoliv vstoupit. 
Odděleným přístupem pro ženy a muže je sym-
etricky členěna po hlavní ose běžící do středu 
těžiště celého bloku. Formu bloku jako cel-
ku akcentuji aplikováním trojúhelníku jako 
výchozího tvaru. Mešita vrcholí minaretem 
umístěném na nároží, který se  pne nad střechy 
všech okolních domů. 
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