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Tématem této diplomové práce je obnova památkově chráněné hospodářské usedlosti Cibulka v pražských Košířích. Usedlost se nachází na severovýchodním okraji 
rozsáhlého lesoparku Cibulka a dlouhou dobu představovala chátrající uzavřený areál, který místním lidem přinášel pouze problémy. Hlavním cílem této práce bylo zpří-
stupnit toto velice zajímavé místo místním obyvatelům a vytvořit pro ně nové multifunkční centrum, které bude nabízet široké spektrum navzájem se doplňujících funkcí 
a míst. Zároveň se z usedlosti stává nová brána do lesoparku, která nabízí zastávku při podvečerní procházce nebo třeba po náročném běžeckém výkonu. 
Zásadním rozhodnutím pro finální návrh bylo zbourání dvou objektů stodol, které byly v areálu dle historických pramenů nejkratší dobu a narušili původní kompozici 
dvora, která zanikla s demolicí jižního hospodářského křídla. 
Na místo těchto dvou objemů zde navrhuji nový objekt, který svým půdorysným tvarem vychází z původní kompozice a navrací tak vnitřnímu dvoru řád. Zároveň umož-
ňuje i zvětšení obslužné plochy objektů. Společně se stávajícím západním křídlem, na které se nový objem napojuje, vytváří prostory pro volnočasové centrum (multi-
funkční sál pro 60 lidí a výtvarné dílny se zázemím) a restauraci, která může v odpoledních hodinách sloužit jako kavárna a na večer si tu můžete dát večeři nebo sklenku 
vína.
Druhý nově navrhovaný objekt doplňuje malý zahradnický domek v severozápadním cípu parcely a dohromady tvoří malebný prostor pro malou mateřskou školku s vel-
kou oplocenou zahradou pro 40 žáků. Nový objem o půdorysu tvaru T je zasazen do svažitého terénu tak, aby jeho hlavní osa byla rovnoběžná s hlavní osou stávajícího 
objektu a jejich štíty shlížely bok po boku do údolí. Třídy školky jsou koncipované tak, že každá třída má přístup do nového i starého objektu, kde nová část je využívána 
jako třída a odpočívárna a prostor ve starém objektu je využit čistě jako herna. Oba prostory jsou spojeny krčkem, který je posazen kolmo mezi hlavními hmotami. 
Třetí část usedlosti je tvořena původním severním a východním křídlem, které jsou ponechány bez nových přístaveb. Jejich fasády jsou uvedeny do původního stavu a 
jsou zde provedeny pouze drobné zásahy. Vnitřní dispozice jsou očištěny od nepotřebných a později dostavovaných příček a jiných konstrukcí. Tak jako u ostatních stá-
vajících objektů bylo hlavním záměrem zachovat čistotu a estetickou hodnotu klenutých prostorů a využít je vždy jako jeden nedělený prostor. Nově vytvořené prostory 
využívají stávající vstupy do objektu, které přirozeně objekt dělí do šesti sekcí. Největší sekce ve východním křídle s velkým klenutým prostorem bývalé stáje slouží jako 
chráněná dílna a ostatní sekce v severním křídle slouží jako pronajímatelé dvoupatrové prostory pro funkce typu řemeslná dílna, kanceláře pro malé „startupové“ firmy, 
designéry a architekty nebo třeba lékařská ordinace. V každé dvoupatrové části zajišťuje vertikální komunikaci ocelová vestavba s točitým schodištěm, která se snaží 
minimálně zasahovat do stávajících konstrukcí-
Jako fasádní materiál na nové objekty jsou zvoleny keramické fasádní tvarovky, v kombinaci s cortenovým plechem. Použití tvarovek na celou obálku domu upozorňuje 
na současný přístup a řešení objektu, ale zároveň keramický materiál cihlové barvy navazuje na tradiční střechy stávajících objektů pokryté keramickými bobrovkami. Je 
zde tedy jasně odlišeno nové a staré, ale objekty se vzájemně doplňují a nesnaží se poutat pozornost na úkor toho druhého. Snahou bylo vytvořit jednotný harmonický 
celek, který bude pro návštěvníka  představovat skrýš před vírem velkoměsta. 
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Volnočasové centrum s 
multifunkčním sálem a 
výtvarnými dílnami

Restaurace / Kavárna / Bar

Zahrada mateřské školkyMateřská školka

Chráněná dílna Zásobovací vjezd

Veřejný parkVstup pro pěší Vstup pro pěší / vjezdBranka pro pěšíProstory k pronájmu
• opravna kol
• foto ateliér
• designérské studio s dílnou
• centrum fyzioterapie 
• architektonické studie / kanceláře

Mateřská školka 1.NP

1| Vstupní prostor
2| Šatna
3| Třída 
4| Herna
5| Umývárna (děti)
6| Sborovna
7| Zázemí učitelé
8| Přípravna pokrmů
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Volnočasové centrum a restaurace 1. NP

 9 | WC ženy (volnočasové centrum a restaurace
10| WC muži (volnočasové centrum a restaurace
11| Šatna žen
12| Šatna muži
13| Zázemí pro personál restaurace
14| Technická místnost
15| Areálová kotelna
16| Lobby restaurace / kavárna
17| Bar / Restaurace
18| Restaurace 
19| Kuchyň se zázemím (restaurace)

Pronajímatelné prostory a chráněná dílna 1. a 2.NP

20| Architektonický ateliér / Kanceláře
21| Centrum fyzioterapie / Ordinace
22| Kanceláře a dílna designérského studia 
23| Foto ateliér s černou komorou + kanceláře
24| Opravna kol
25| Hlavní dílna chráněné dílny
26| Kuchyň v chráněné dílně pro klienty
27| Zázemí chráněné dílny pro klienty

Volnočasové centrum 2. NP

28| Vstupní lobby s šatnou a recepcí
29| Multifunkční sál
30| Výtvarná dílna
31| Hygienické zázemí
32| Sklad vybavení
33| Venkovní terasa
34| Půdní prostor - VZT
35| Areálová parkovací stání

Volnočasové centrum 3.NP

36| Galerie (pohled do sálu)
37| Výtvarná dílna / ateliér

Mateřská školka 1.PP

38| Šatna
39| Třída
40| Herna
41| Umývárna (děti)
42| Technická místnost
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