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Dvě místa se dvěma charaktery. 
Stojí naproti sobě podél Velké cesty.  
Obnovené místo kultury a nové místo 
správy.

Jsou to místa na křížení všech důležitých 
cest. V těch místech stojí budovy, které 
mají své předprostory.

kulturní předprostor
otevřený předprostor ustupující za uliční 
čáru nás vtáhne a přivítá

vstupte, pojďte se bavit nebo můžete projít do zahrady s 

potokem a ovocnými stromy

správní předprostor
prostor vystupující před uliční čáru 
jako symbol otevřenosti, rozhledu a 
důstojnosti

přerušení zeleného pásu podél Velké cesty
měkké rozhraní, které určuje prostor, prostor obklopený stromy 

s  průhledy a průchody

Místo kultury se sokolovnou, 
hostincem a hospodou. Místo tradic, 
energie a společnosti. V minulosti 
významné a důležité. „Tato část vsi 
jest nejkrásnější...hospoda cihlová.“ 
Místo správy s obecním úřadem, 
poštou, policejní stanicí a technickým 
dvorem.  Místo s vizí, energií a hrdostí. 
Nový význam a podpoření podstaty 
svébytné a nezávislé obce, která není 
jen předměstím u Hradce Králové.

GSEducationalVersion

Od celku k jednotlivosti
Obecní dům v Černilově

 -  vstupní prostor, který nás vítá...vítá nás sluncem...sluneční paprsky sem pronikají  -

- vize, rozhledy a otevřenost se propisují na fasádách a reagují na dané skutečnosti - 

- dvě místa u křížení  -
- stojí  u Velké cesty každé na jedné straně -

- každé má jiný charakter- 

cesta z Hradce

cesta z Černilova

cesta z malé strany

cesta z kostela

cesta z Jaroměře

cesta z Třebechovic
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půdorys 1. NP   |     1 : 200
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situace     |       1 : 500
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severovýchodní pohled  |  1:200
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jihozápadní pohled  |  1:200

půdorys 2. NP    |       1 : 200

řez  |  1:200

OBCHVAT

stavba obchvatu   |   obnovení historické cesty
potlačení dopravního charakteru 

- nevytvářet dočasná řešení, ale snažit se 
vidět do budoucnosti a mít vize -

křížení všech důležitých cest   |   křížení energií
koncentrace energie 

kultura

správačetnická stanice 1922

obecní úřad dnes

silnice II.
 tří

dy - 
vyt

íže
ná kamionovo

u dopravo
u

hospodářské stavení zaniklé okolo roku 1980

původní cesta do Černilova zaniklá okolo roku 1980

cesta do středu Černilova

bývalý hostinec

rok 1934 - hostinec

rok 2019

rok 2000 - nájemní dům pro 
romskou komunitu
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zatrubněný potok

orlovna

pohled na kostel při cestě z Hradce

panelové domy

stávající 
stav

„Tato část vsi jest nejkrásnější...hospoda cihlová.“

koncepce
území

dlouhá souvislá dvoupodlažní hmota
vytvoření prostupu mezi budovami 
propojení vnitřního a vnějšího
doplnění podélných hmot a uzavření dvora  

rozdělení budov a jejich funkcí

A   obecní úřad
B   pošta a policie
C   technické služby
D   přístřešek s kontejnery

prostupnost a otevřenost

parcela rozdělená na tři prostory na ní leží dvě 
hmoty respektující a navazující na uliční čáry

hospodářský dvůr

předprostor

technický dvůr

ctí měřítko lokality a reaguje velikostí na daný 
prostor

zasunutí vstupní  hmoty, vytvoření závětří 
a jasné definování toho, kudy se do bbudovy 
vstupuje

subtilní hmota na rohu

- vertikála -
vertikála jako orientační bod | bod na cestě
 - budova -
budova jako symbol hrdosti, rozhledů a vize

vize | úcta | hrdost

stanovení  významu 

dvě nadzemní podlaží - významné budovy obce
orientace podélné zdi do veřejného prostoru

I II

III IV

V

hmotové
řešení


